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Què és el WIFI? Com obtenir la clau d'accés

www.badiadelvalles.net

WIFI és una plataforma per accedir a Internet

A què puc accedir a través
de WIFI?

Et pots connectar a diferents pàgines web,
com:  l’Administració, Xarxes Socials,
correu electrònic, Banca online,
guies de serveis, etc.

Què necessito per connectar-me
al WIFI?

Necessites un aparell amb WIFI operatiu.
Això vol dir que no tots els terminals, ja siguin
tabletes, aparells mòbils, ordinadors, etc.,tenen
aquesta plataforma.

I a què no puc accedir?

No pots accedir a contingut no apte.
Això vol dir: Contingut o materials obscens
Llenguatge difamatori o abusiu
Accés il·legal o no autoritzat a altres
sistemes o xarxes
Distribució de virus, cucs, troians a través
d'Internet, o qualsevol altra activitat destructiva
Realitzar un ús fraudulent de l'adreça IP
proporcionada en cada accés
Qualsevol altra forma que sigui contrària,
menyspreï o atempti contra els drets fonamentals
i les llibertats públiques reconegudes en
la Constitució, en els tractats internacionals i
en la resta de la legislació vigent en el món.

Des d’on em puc connectar?

Et podràs connectar només des de les zones
WIFI habilitades al municipi.
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1. Llegir i acceptar les condicions generals
d’ús dels serveis d’accés als espais WIFI
de l’Ajuntament de Badia.
Aquestes les podeu trobar al web municipal 

o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

2. Si està d’acord, omplir el formulari adjunt
en aquest tríptic

3. Dirigir-se a la OAC amb el DNI i el formulari
omplert, per tal d’obtenir les claus d’accés.

4. Connectar-se amb la clau d’accés mitjançant
el navegador des de qualsevol zona WIFI.

Els canvis tecnològics de les 
últimes tres dècades han propi-
ciat un nou escenari en l’àmbit 
de la comunicació. Un escenari 
que sens dubte, facilita la comu-
nicació de la Administració cap 
a la c iutadania,  fent- la més 
propera en espai i temps.  
Un dels  compromisos més 
importants adquirits durant aquesta legislatura ha estat 
l’aposta per part de l’equip de govern, d’apropar a la ciuta-
dania l’accés a les noves tecnologies de la informació. 
L’Ajuntament de Badia del Vallès vol ser pioner en dotar de 
xarxa WIFI gran part de l’espai públic. En atorgar connexió a 
gran part de la població i facilitar l’accés a serveis d’Internet. 
Per aquest motiu, posem en funcionament en una primera 
fase de proves, aquesta plataforma, prestant el màxim esforç 
perquè la qualitat del servei sigui adequada per a una 
correcta navegació.

Des d’aquest Consistori som conscients de la importància de 
les Tecnologies de la Informació, per això ens esforcem per 
tal de garantir la disponibilitat i accessibilitat del servei 
d'accés WIFI amb continuïtat. No obstant això, pot succeir 
que els  canvis  de direcció,  l 'establ iment de noves 
connexions, les actualitzacions, el manteniment, el propi ús 
corporatiu que fa l'Ajuntament, o qualsevol altra acció que 
així ho requereixi, ocasionin interrupcions pel temps que 
resulti necessari per a realitzar aquestes tasques.

En aquest fulletó trobareu les característiques, les necessi-
tats, els requisits i les condicions per tal d’accedir a aquets 
servei. Esperant que mica en mica la total implantació 
d’aquest servei es desenvolupi de la millor manera possible i 
que  sigui una eina de treball molt útil tant per grans, com 
pels més petits. Un compromís que avui ja és una realitat. 

   Eva Menor Cantador
   Alcaldessa de Badia del Vallès


