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U niversitat de les 

Illes Balears 

Centre de Tecnologies 
de la Informació 

Sol·licitud de servei de xarxa sense fils 
per a actes diversos 

Dades soHicitant Aquesta sol·licitud s'ha de realitzar, coma mínim, amb 15 dies d'antelació. 

DNI Nom i cognoms 

Extensió telefonica Correu electronic 

Departament/Servei/lnstitut/ Altres ---------- Departaments/Serveis/lnstituts/ Al tres ----------

Carrec/Lloc de treball/Ocupació ---------- Carrec/Lloc de treball/Ocupació ----------

Dades responsable

DNI Nom i cognoms 

Extensió telefonica Correu electronic 

Departament/Servei/1 nstitut/ A )tres ---------- Departaments/Serveis/lnstituts/ A )tres ----------

Carrec/Lloc de treball/Ocupació ---------- Carrec/Lloc de treball/Ocupació ----------

Dades de l'acte per al qual es sol·licita el servei 

Nom de l'acte Edifici Nombre d'assistents 

Descripció del servei 

Pagina web de l'acte ------------------------------------

Pe río de per al qua! es sol·licita el servei del o=]de o=]de �I ����I al o=J de o=J de �I ���� 

Franja horaria de les o=J : o=J a les o=J : o=J 

Condicions d'ús 

L'ús deis recursos informatics de la UlB estan subjectes a les següents condicions: 
• Els usuaris deis comptes d'accés i deis serveis que ofereix el CTI@UIB han de ser membres de la

comunitat universitaria (personal docent i investigador, personal d'administració i serveis, i alumnes).
• L'ús que en faci l'usuari sera únicament com a suport a l'activitat academica i investigadora.
• El compte d'accés, el correu electronic i la resta de serveis són personals i intransferibles del titular del

compte.

• 

• 

Palma, 

És responsabilitat deis sotasignants qualsevol ús que es faci d'aquest servei de xarxa durant el període
sol-licitat.
La utilització no adequada del compte i de la resta de serveis en suposara la desactivació definitiva i la
presa de mesures pertinents per part de la Universitat de les llles Balears.
La signatura d'aquest document implica que es coneixen i accepten totes les condicions anteriors .
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La persona interessada, El/la responsable 

(Signatura) (Signatura) 

Enviau-la per correo intern a: Sol·licituds CTI - Centre de Tecnologies de la lnformació - Anselm Turmeda 

Per a més informació: e-mail sollicituds.cti@uib.es Telefon: 971-173398 Fax: 971-172904 
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  Enviau-la per Fax a: 971-172904            Sol·licituds CTI- Centre de Tecnologies de la Informació - Anselm Turmeda
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