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Article 1. Objectius

Article 4. Període del préstec

1.1 Oferir ordinadors portàtils en préstec
als usuaris per tal de facilitar l’accés a la
informació i documentació electrònica
així com el treball individual i l’ autoaprenentatge des de qualsevol punt de la
Biblioteca i dels Campus.

4.1 El període de préstec dels ordinadors
serà de 4 hores i en qualsevol cas s’hauran de retornar 15 minuts abans del tancament de la Biblioteca.

1.2 Donar suport al personal docent
mitjançant el préstec de l’aula portàtil per
realitzar una activitat docent a la Biblioteca.
Article 2. Condició d’usuaris
2.1 Són usuaris d’aquest servei els estudiants, personal docent i investigador
i personal d’administració i serveis de
la Universitat de Girona i dels centres
adscrits.
Article 3. Condicions del servei
3.1 Els ordinadors portàtils es retiraran i
tornaran al taulell de préstec de la biblioteca.
3.2 Per a sol·licitar el servei, els usuaris
s’hauran d’identificar amb el carnet de la
Universitat de Girona.
3.3 L’incompliment de les obligacions
en el retorn de documents implicarà la
suspensió temporal en l’ús del servei de
préstec de portàtils.

4.2 l període de préstec dels ordinadors
portàtils es podrà renovar si no hi ha
reserves pendents.
4.3 Les renovacions es faran únicament al
taulell de préstec.
4.4 L’ús dels portàtils quedarà restringit al
campus on pertany.
Article 5. Condicions del préstec
5.1 Els ordinadors portàtils es deixaran i
tornaran en perfectes condicions d’ús i
funcionament juntament amb el carregador, amb la mateixa configuració i amb la
bateria carregada.
5.2 Si l’usuari detecta qualsevol mal
funcionament de maquinari o de programari ho haurà de comunicar al personal
de la Biblioteca.
5.3 Si, un cop el portàtil ha estat retornat,
es detectés un mal funcionament i no
s’hagués avisat, es considerarà com un
mal ús i s’aplicarà la sanció establerta pels
casos en què es modifica la configuració.

3.4 L’usuari que treu l’ordinador en préstec n’és l’únic responsable mentre no el
retorni a la Biblioteca.
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Article 6. Conseqüències de l’incompliment de les condicions del préstec
6.1 El retorn de l’ordinador portàtil amb
retard dins el mateix dia comportarà la
suspensió del préstec d’ordinadors portàtils durant 3 dies per cada hora de retard.
6.2 El retorn de l’ordinador portàtil el dia
següent de la formalització del préstec
comportarà la suspensió del servei de
préstec de portàtils durant 1 mes.
6.3 L’abandonament del portàtil dins el
Campus comportarà la suspensió de
servei de préstec de portàtils durant 1
mes.
6.4 El retorn de l’ordinador portàtil amb
canvis en la configuració del programari
comportarà la suspensió del servei de
préstec de portàtils durant 3 mesos.
6.5 Ocasionar desperfectes en l’ordinador
portàtil degut a un mal ús comportarà la
reposició de l’ordinador portàtil o abonament del valor de la reparació i suspensió
de la condició d’usuari de la Biblioteca
fins al seu rescabalament.
6.6 El no retorn de l’ordinador portàtil
comportarà la reposició de l’ordinador
portàtil o l’abonament del valor de l’ordinador i suspensió de la condició d’usuari
de la Biblioteca durant el termini que
acordi l’òrgan competent.

4

Biblioteca UdG

Normativa portàtils 2018

Tel. 972 41 80 37
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