Contracte d’acceptació del servei de préstec d’ordinadors portàtils als CRAI
Biblioteques de la Universitat de Barcelona
[Nom].............................................[cognoms].................................................................................................................................
actuant en nom propi, amb DNI núm. ...................................................,
MANIFESTO:
1.

Que amb data d’avui sol·licito que se’m doni d’alta en el servei de préstec d’ordinadors portàtils del CRAI de la Universitat de
Barcelona i, en conseqüència, constar com a usuari registrat en aquest servei.

2.

Que aquest acte em dona dret a gaudir del servei de préstec de portàtils mentre estigui matriculat a la Universitat de Barcelona
(si soc estudiant) o mentre la meva relació amb la Universitat sigui vigent (si soc PDI, PAS o personal extern).

3.

Que el CRAI, a través dels seus CRAI Biblioteques, es compromet a lliurar-me en règim de préstec un ordinador portàtil en
bones condicions d’ús i funcionament.

4.

Que el préstec esmentat es regeix per la Normativa del servei de préstec d’ordinadors portàtils als CRAI Biblioteques i que, en
particular, accepto el compliment de les clàusules següents:

PRIMERA. El període de préstec dels ordinadors portàtils és de quatre hores com a màxim. En qualsevol cas, s’han de retornar al
taulell de préstec mitja hora abans que el CRAI Biblioteca tanqui.
SEGONA. Si els usuaris detecten qualsevol mal funcionament de maquinari o de programari, ho han de comunicar al personal del
CRAI Biblioteca. En el cas que es detecti un mal funcionament quan el portàtil s’ha retornat, si no s’ha comunicat es tracta com un
mal ús i s’aplica la sanció corresponent.
TERCERA. L’ús dels portàtils queda restringit al recinte del CRAI Biblioteca i té exclusivament finalitats acadèmiques.
QUARTA. Faltes i sancions.
És falta lleu:
a)

Retornar el portàtil amb retard o no retornar-lo al taulell de préstec

Sanció per falta lleu: suspensió de l’ús del servei durant un període de cinc dies. Si l’usuari és reincident, la segona vegada el termini
s’amplia a deu dies i la tercera s’aplica la sanció corresponent a les faltes greus.
Són faltes greus:
b)
c)
d)

Ocasionar desperfectes lleus en el portàtil, per mal ús
Treure el portàtil de la zona autoritzada per utilitzar-lo
Retornar el portàtil amb canvis en la configuració del programari

Sanció per falta greu: suspensió de l’ús del servei durant un semestre del curs vigent.
Són faltes molt greus:
a)
b)

No retornar el portàtil.
Ocasionar desperfectes greus en el portàtil que l’inutilitzin o el deixin inoperatiu.

Sanció per falta molt greu: suspensió de l’ús del servei durant un semestre del curs vigent i reposició de l’ordinador per un de les mateixes
característiques o abonament de la reparació o del valor estimat de l’ordinador no retornat o malmès.

En el cas de faltes molt greus o reincidents, es pot incoar l’expedient disciplinari oportú, sens perjudici de la presentació d’una
denúncia a l’autoritat corresponent si hi ha indicis de delicte o falta penal.
I, en prova de conformitat, signo aquesta declaració.
Signatura de l’usuari o la usuària

Població i data

