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NORMATIVA DE PRÉSTEC D’ORDINADORS PORTÀTILS PROGRAMA TIC TAC

Definició del servei:
La Biblioteca posa a disposició dels usuaris un servei de préstec de miniordinadors portàtils
dins de la pròpia Biblioteca, per al treball personal i accés a Internet a través de la xarxa WiFi. El servei té com a objectiu facilitar als usuaris l’accés a distints recursos d’informació amb
fins de formació, informació i oci.
Usuaris:
Poden fer ús d’este servei els lectors de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana majors de
18 anys amb carnet d’usuari.
Procediment de préstec:
Els portàtils es donaran d’alta en ABSYS amb un codi de barres d’exemplar per a cada
portàtil i perifèrics (lector de targetes, lector de CDs, lector de DNI electrònic). Es farà un
préstec normal amb el carnet de la Biblioteca. Amb el préstec es farà entrega del portàtil
(amb la bateria carregada) i el ratolí; si l’usuari vol la resta de perifèrics ho sol·licitarà i es
farà un préstec a banda de cada element.
Condicions d’ús:
1. L’ordinador no podrà eixir de les instal·lacions de la Biblioteca i només podrà ser utilitzat
en les zones assenyalades a este efecte.
2. L’usuari ha de presentar el carnet de lector, que podrà quedar en poder de la Biblioteca
fins a la devolució de l’equip. El préstec és personal i intransferible. Per a fer ús del
servei Wi-Fi haurà de sol·licitar la seua contrasenya.
3. L’usuari haurà de firmar un document pel qual accepta les condicions d’ús del portàtil.
Este document només s’omplirà la primera vegada que s’utilitza el servei de préstec de
portàtils.
4. El préstec serà de 3 hores sense renovació. Si no existeix demanda, passats 15 minuts
es podrà tornar a realitzar el préstec. L’ordinador haurà de tornar-se mitja hora abans del
tancament de la Biblioteca.
5. No es permeten les reserves. El servei està condicionat a la disponibilitat de portàtils.
6. El retard en la devolució suposarà, per cada hora de demora, la pèrdua del dret de
préstec per dos dies. El lector que estiga sancionat en la Xarxa no podrà fer ús d’este
servei.
7. L’usuari és responsable de l’equip portàtil i de la seua custòdia i atenció durant el temps
de préstec. No es pot manipular ni el maquinari ni el programari instal·lats en l’ordinador.
L’ordinador ha de ser tornat en les mateixes condicions en què ha sigut entregat a
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l’usuari; si no és així, serà obligatòria per part de l’usuari la reposició de l’ordinador o
material prestat per un altre d’idèntiques característiques en el termini màxim de 30 dies,
i se suspendrà l’ús dels serveis bibliotecaris fins a la reposició del material.
8. L’usuari es compromet a respectar la legislació vigent en matèria de Propietat
Intel·lectual i a fer ús adequat del servei d’accés a Internet. La Biblioteca no es fa
responsable de l’ús inadequat que pogueren fer els usuaris.
9. És responsabilitat dels usuaris conéixer com funcionen els programes instal·lats.
10. Qualsevol anomalia o mal funcionament del portàtil haurà de ser comunicat al personal
de la Biblioteca.
11. L’ordinador està dotat d’un sistema de restauració, que s’activa quan s’apaga o reinicia
l’equip. Esta restauració suposa l’eliminació de l’historial de navegació, descàrregues,
etc. Així aconseguim mantindre la privacitat entre els distints usuaris de l’equip. Per açò,
l’usuari que vulga conservar el treball o la informació haurà de guardar-la en un dispositiu
USB o enviar-la al seu compte de correu electrònic. Els portàtils no estan connectats per
a la impressió.
12. El personal de la Biblioteca es reserva el dret a finalitzar el servei si l’ús no és l’adequat.

Diligència.- La present normativa ha estat aprovada per resolució de l’alcaldia presidència de data 10 de maig
de 2011, i dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d’Hisenda i Governació celebrada el dia 5 de
maig de 2011.

Carmen Lázaro Martínez
La secretària general
Betxí, 17/05/2011
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