
 
 
 
   SOL·LICITUD DE CONTRASENYES INTERNET DE GUIFI.NE T-VILAFRANCA  
 
 
Jo,……………………..................................…......……, amb DNI  ......................……,  
 
empadronat/da a Vilafranca i domiciliat/da al carrer ........................................................, 
 
amb telèfon de contacte……….............… i email ........................................................... 
 
i amb el meu node anomenat ............................................... intal·lat al carrer  
 
..................................................….................. de Vilafranca, ja funcionant i donat d’alta a la web 

de guifi.net i posat a estat operatiu (node en verd a http://guifi.net/node/26369/view/nodes i 

enllaç en groc a http://guifi.net/node/26369/view/map). 

 
SOL·LICITE , a l’Ajuntament de Vilafranca les contrasenyes d’accés a internet que 
aquest ofereix als seus veïns mitjançant el seu proxy dins de la xarxa Guifi.net, de la que ara, 
amb la instal·lació i configuració de la meua antena forme part. 
 
 
*Entenc que este accés a internet gratuït, basat en l’autoprestació, no té cap finalitat comercial i 
no és mai comparable a un accés comercial. 
Este accés a internet està limitat en la funcionalitat d’algunes aplicacions (per exemple 
l’outlook,…) i en el sistema de descàrregues basat en P2P o similar (tipus Emule o Ares). 
 
*Així mateix entenc que l’Ajuntament no dona cap garantia de manteniment ni de 
subministrament si deixa de funcionar l’accés a internet o la navegació és lenta (sempre en 
funció de la quantitat de gent connectada simultàniament). 
 
*ÚS RESPONSABLE. Quede informat/da que en el cas de fer un mal ús d’este accés a internet 
l’Ajuntament es reserva el dret d’anul·lar l’accés i les contrasenyes facilitades i prendre les 
mesures legals oportunes. També en cas de comprovar la falsedat de les dades facilitades en esta 
sol·licitud. 
 
*Finalment, com ja vaig llegir i acceptar les condicions a la web guifi.net al donar-me d’alta 
com a usuari, estic informat/da del que suposa pertànyer a la xarxa Guifi.net (també que no hi 
ha cap garantia de manteniment ni de servei al ser una xarxa pública feta entre tots els usuaris 
connectats on cadascú es fa càrrec del seu propi material). 
 
                                         Enterat/da i conforme, signe: 
                                             
 
 
                                    Signat (nom): ………………….…......……..………… 
 
Vilafranca, a ….….. de ………..………………….del 20….. 


