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Servei d’ofimàtica. 

La Biblioteca Pública dels Pallaresos posa a disposició dels usuaris 6 ordinadors 
equipats amb connexió a Internet. 
 
La finalitat és poder confeccionar documents breus: anotacions de llibres, 
bibliografies, currículums, etc. El temps d’accés serà de 90 minuts. 
 
En el cas que hi hagin terminals lliures es permetrà la realització de treballs escolars i 
tots aquells que impliquin una continuïtat en l'accés a l'ordinador. No es permet fer 
consultes en grup. 
 

Es pot gravar informació en dispositius d'emmagatzemament USB (llapis de memòria, aparells MP3...) sempre i 
quan no necessitin instal·lar cap programari a l'ordinador per realitzar-ho. La gravació es fa des del propi  
l'ordinador a través de les sortides USB. 

Servei d'accés a Internet. 

La Biblioteca també dóna accés públic i gratuït a Internet als seus usuaris mitjançant els 6 
ordinadors ubicats a la sala. 
 
El servei està pensat per la recerca d'informació amb finalitats culturals, d'investigació, 
d’aprenentatge i de consulta en general. És important tenir en compte que a Internet algunes 
informacions poden resultar errònies o incomplertes, per aquest motiu la Biblioteca encoratja als seus usuaris a 
contrastar la validesa de la informació que trobin a través d'Internet.  El temps d’accés serà de 90 minuts. 
 
No es permet accedir a webs amb continguts que puguin ferir la sensibilitat de la resta d'usuaris (continguts 
pornogràfics, racistes i violents). La biblioteca no és responsable de la informació que es troba a Internet ni de l’ús 
que en fa la persona usuària. 
 
L'usuari té l'obligació de respectar la Llei de Propietat Intel·lectual vigent. 
 
La biblioteca es reserva el dret de restringir el servei d’Internet i ofimàtica per raons tècniques i/o de seguretat i 
d’organització o quan l’accés no es destini a la recerca d’informació, la investigació i l’aprenentatge. 

Condicions d'accés. 

Per accedir als serveis serà necessari identificar-se en el taulell amb el carnet d’usuari de la Biblioteca Pública de 
Catalunya. Recordem que és personal i intransferible. 
 
Un cop fetes les comprovacions necessàries, s’assignarà un ordinador i si aquest es troba ocupat en aquell 
moment, s’indicarà l’hora en el que hi podrà accedir . 
 
Els menors de 14 anys que vulguin utilitzar algun d’aquests serveis hauran de tenir la autorització explícita dels 
tutors legals assumint-ne la responsabilitat sobre la informació a la qual accedeixen, o bé, estar acompanyats en 
tot moment per un d’ells. Els menors de 9 accediran sempre acompanyats. 

L'incompliment d'aquesta normativa suposarà l'exclusió del servei. 
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Servei de xarxa Wi-Fi. 

La Biblioteca ofereix als usuaris accés obert a la xarxa sense fil (Wi-Fi) des de 
qualsevol lloc de l'edifici, la finalitat primera del servei és la recerca d'informació i 
l'aprenentatge. 
 
S’ha de disposar d'ordinador portàtil o d’altres equipaments amb capacitat de 
connexió a la xarxa sense fil. És responsabilitat de l'usuari saber configurar i 
manipular el seu propi dispositiu en relació a l'accés a la xarxa. La Biblioteca no podrà 
oferir assistència ni fer reparacions o configuracions del vostre aparell. 

 
L’usuari haurà de prendre les precaucions apropiades per a la utilització del servei (antivirus, tallafocs i altres eines 
que ajudin a tenir una connexió segura).En conseqüència, la Biblioteca no assumeix cap tipus de responsabilitat 
que es pugui derivar de l'ús de la xarxa. 
 
No està permesa la consulta de continguts xenòfobs, pornogràfics o violents que puguin ferir la sensibilitat de la 
resta d'usuaris. S’ha de respectar en tot moment la Llei de Propietat Intel·lectual vigent. La biblioteca no és 
responsable de la informació que es troba a Internet ni de l’ús que en fa la persona usuària. 
 
No és permès l'enregistrament d'imatges de les persones que hi ha a la biblioteca, d'acord amb la Llei de Protecció 
de Dades, de Protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. 
 
L’equip ha d’estar en tot moment silenciat i custodiat, la Biblioteca no es farà càrrec dels objectes perduts o 
robats. 
 
És responsabilitat de l'usuari portar la bateria del portàtil carregada ja que la Biblioteca no pot garantir endolls per 
a tots. 
 
La Biblioteca es reserva el dret de finalitzar les sessions en qualsevol moment. 
 

Condicions d'accés. 

Per accedir als serveis serà necessari identificar-se en el taulell amb el carnet d’usuari de la Biblioteca Pública de 
Catalunya. Recordem que és personal i intransferible. 
 
Un cop fetes les comprovacions necessàries, s’informarà de la contrasenya que s’ha d’introduir quan es selecciona 
la xarxa BILIOTECA. Aquesta paraula clau és temporal, s’actualitza diàriament i tan sols està vigent en l’horari 
d’obertura de la biblioteca. No es permet compartir la contrasenya. 
 
Els menors de 14 anys que vulguin utilitzar algun d’aquests serveis hauran de tenir la autorització explícita dels 
tutors legals assumint-ne la responsabilitat sobre la informació a la qual accedeixen, o bé, estar acompanyats en 
tot moment per un d’ells. Els menors de 9 accediran sempre acompanyats. 
 
 

L'incompliment d'aquesta normativa suposarà l'exclusió del servei. 


