Què és Massanassa Wifi?
L'Ajuntament de Massanassa posa a la disposició dels ciutadans el
servei d'accés a Internet en edificis públics a fi de facilitar
l'accés dels ciutadans a la Societat de la Informació.

Com em registre?
El registre és únic per a cada ciutadà. Podrà utilitzar
l'usuari assignat en qualsevol zona de cobertura de
MASSANASSA-WIFI i des de qualsevol dispositiu.

Aquest servei és únicament per a la connexió a Internet en
edificis públics, no per a ús residencial.
El servei es prestarà en modalitat de Hotspot amb Portal
Captiu per a la identificació de l'usuari del servei, registre de
l'activitat i la limitació de l'amplada de banda assignada a
cada sessió conforme a la normativa establida per la CMT.
Els ciutadans podran connectar-se amb els seus propis equips
(telèfon intel·ligent, tablet o portàtil) o amb els equips
informàtics públics disponibles en els Telecentres Municipals.

On connectar-se?

Opció Online
Per a fer ús d'aquest servei el ciutadà haurà de sol·licitar
l'alta d'usuari des de la pàgina del portal del Hotspot
indicant un número de mòbil on se li remetrà un SMS amb
les claus d'accés.
1.

Connecte's a la xarxa ‘MASSANASSA-WIFI’ amb el
seu dispositiu mòbil

2.

Accedisca al Portal http://www.portalwifi.es

3.

Seguisca les instruccions del Portal per a rebre les
claus d'accés.

Les zones de cobertura actualment disponibles són:

• Biblioteca Pública Municipal

Opció Presencial

• Centre d'Informació Juvenil

Els ciutadans que no disposen de telèfon mòbil, realitzaran
el tràmit d'alta, emplenant i signant el formulari d'inscripció
que estarà disponible en la pàgina Web Municipal i en les
següents dependències municipals:

• Auditori
• Ajuntament

Quant temps tinc
disponible?

•
•

Biblioteca Pública Municipal
Centre d'Informació Juvenil

Hauran d'aportar el DNI, NIE o passaport espanyol en vigor
(original i fotocòpia).

Tindràs accés per un temps màxim de 2 hores diàries.

Informació i Contacte
•

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
Edifici Sociocultural 2n pis
 96 125 19 61
 biblioteca@massanassa.es

•

CENTRE D'INFORMACIÓ JUVENIL
Edifici Sociocultural 1r pis
 96 125 07 39
 joventut@massanassa.es

