NORMES D’US DEL SERVEI WIFI/ OCI
1-. Objecte:
Es objecte de la present normativa ordenar els diferents Serveis de connexió a internet i us
d’ordenadors i tablets que el departament de joventut del ajuntament d’Alcoi posa al servei de
la població juvenil del municipi, amb la denominació de “zona Wifi”. Diferents serveis de jocs
amb la denominació de “Zona Amics”.
2-. Característiques i equipament bàsic del servei:
La zona wifi, conta amb varies tabletes amb un paquet bàsic de programes i connexió a
internet. A demes, ve configurada amb el conter de Google.
La zona amics, conta amb una taula de billar, un futbolí, 3 videoconsoles amb les seues
pantalles i una diana elèctrica.
3-.Definició d’usuari/a del Servei:
El/la usuari/a es la persona que utilitza els ordenadors, que deurà donar-se d’alta en el Servei.
Els únics requisits es tenir una edat mínima de 12 anys.
4-. Usuaris/es propietaris/es:
El Servei està obert a la població en general, però va preferentment dirigit a joves d’entre 12 i
35 anys, en l’horari d’accés de cada Servei.
5-. Protecció de dades d’usuaris/es:
Les dades d’usuaris/es seran introduïts en un fitxer propietat del departament de Joventut del
Ajuntament d’Alcoi de conformitat amb la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal. Aquestes dades podran utilitzar-se per enviar
informació d’interès del Ajuntament d’Alcoi. L’usuari/a te dret a accedir a les dades, rectificarlos, cancel·lar-los i oposar-se a donar-los. En concret, es demanaran les següents dades: nom i
cognoms, direcció postal, DNI o NIE, telèfon i SIP.
6-. Menors d’edat:
Els/les usuaris/es menors d’edat necessiten el consentiment per escrit de mare/pare/tutor-a
per a donar-se d’alta en el Servei.
7-. Horari escolar:
Els menors de 12 a 16 anys sols podran utilitzar el Servei fora del horari escolar.
8-. Drets i deures d’usuaris/es:
Els drets i deures dels usuaris del servei seran els mateixos que els altres usuaris/es d’un
centre municipal del Ajuntament d’Alcoi.
9-. Requisits per al alta com usuari/a:
Per donar-se d’alta com usuari/a, la persona deu sol·licitar la seua alta al encarregat de la sala
amb la fitxa d’usuari/a, i firmar que coneix i accepta les condicions d’aquestes normes, de les
quals s’informa i es facilitarà una copia si la sol·licita. Se li assignarà un numero d’usuari i
contrasenya amb els que es connectarà al servei.

10-. Alta per a menors d’edat:
Els menors d’edat deuran presentar una autorització firmada per el pare/mare/tutor/a,
adjuntant una fotocopia del seu DNI-NIE.
11-. Causa de baixa:
Les causes de baixa del servei, seran les següents:
-Desobeir de forma reiterada les normes bàsiques de convivència del reglament de
centres juvenils i d’aquestes normes.
-Realitzar accions il·legals mitjançant ordenadors, segons descriu el punt 13 d’aquest
reglament.
-3 causes lleus seran motiu de baixa, així com una falta greu.
12-. Duració navegació:
La duració màxima de cada navegació serà d’ 1 hora al dia a no ser que no haja ningun altre
usuari esperant a poder utilitzar una tableta. En aquest cas, l’usuari podria romandre un hora
mes, sempre que no arriben altres usuaris que reclamen la utilització de la tableta.
13-.Normes bàsiques de conducta:
No es permetrà en ningun cas la visualització o descarrega de continguts pornogràfics,
violents, o que atempten contra la dignitat humana. Tampoc es permet realitzar practiques
il·lícites, com accés o intent d’accés a espais web restringits sense permís, enviament de
correus electrònics no desitjats, descarrega sense permís d’arxius protegits per drets d’autor, o
qualsevol tipus de pràctiques fraudulentes o delictives.
No es podrà, gravar documents aliens, instal·lar aplicacions sense consentiment del centre,
canviar la configuració dels mateixos o instal·lar virus informàtics.
Les persones usuàries del servei complirà unes normes bàsiques de convivència durant
l’estància en la instal·lació que inclou:
-No menjar en el centre, salvo en les zones de cafeteries.
-Tractar el material amb respecte.
-Guardar silencio, sense gillar ni fer excessiu soroll.
-Respectar a la resta d’usuaris/es del servei, així com les indicacions que marquen el
responsable del servei en cada moment.
14-.Coneixement d’aquest reglament:
El contingut d’aquest reglament es facilitarà als/les usuaris/es en el moment del alta, es
difondrà en els Centres juvenils, amb copies i extractes col·locats en llocs visibles i es publicarà
en la pàgina web del CCJ (www.ccjalcoi.com).
15-.Referencies normatives:
-Ley orgánica 15/99 del 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal.

