BIBLIOTECA. NORMES D'ÚS
1. L'accés a la Biblioteca és lliure i gratuït per a tothom.
2. Els menors de 7 anys hauran accedir-hi acompanyats d'un adult que se'n responsabilitzi. En cas que es quedin sols, la biblioteca no es
responsabilitzarà del seu control ni de les seves sortides.
3. Els usuaris s'hauran d'abstenir de:
 menjar, beure o fumar.
 escriure o fer senyals en cap document.
 malmetre o maltractar qualsevol dels béns mobles i immobles que integren el conjunt de la Biblioteca.
 canviar de lloc el mobiliari i els equipaments de la biblioteca
 realitzar activitats que puguin molestar els altres usuaris o entorpir el funcionament normal de la Biblioteca
 connectar els telèfons mòbils sense mode silenciat, i contestar les trucades dins les instal·lacions.
PRÉSTEC DE DOCUMENTS
1. Per endur-se documents en préstec és necessari el carnet de la Biblioteca. El cost del carnet és de 1,00 €. Per aconseguir-lo cal
d'omplir una butlleta amb les dades personals i dur un document identificatiu (DNI o passaport) per contrastar les dades.
2. La renovació del carnet de la biblioteca en el cas de pèrdua té un cost de 2 €.
3. Són exclosos de préstec els documents següents: diccionaris, enciclopèdies, atles, revistes, diaris i tot aquell document que de manera
puntual la biblioteca consideri que no pot ser prestat.
4. El temps màxim de préstec per als llibres és de tres setmanes. Es podrà demanar pròrrogues, fins un màxim de cinc, per el mateix
termini que el préstec sempre que no hi hagi cap reserva feta per un altre usuari. La pròrroga es podrà efectuar personalment o per
telèfon.
5. En el cas de pèrdua o desperfecte d'un document l'usuari té l'obligació de reposar o pagar el document. El cost de la compra serà en el
cas de llibres del seu preu de mercat tenint en compte l’ISBN, i de les revistes segons preu de mercat.
6.El retard en la devolució dels documents prestats serà motiu de sanció: el servei de préstec se suspendrà un dia per cada dia de retard.

TELECENTRE. NORMES D’ÚS
El servei d'Internet és lliure i gratuït i té per objectiu garantir la possibilitat d'accés a la informació i al coneixement de tota la població.
Per utilitzar un ordinador és imprescindible demanar l’inici de la sessió al taulell.
1. Els menors de 14 anys han d'anar acompanyats d'un adult per accedir al servei. En cas que es quedin sols, el telecentre no es
responsabilitzarà del seu control ni de les consultes que des d’ell es realitzin.
2. El límit d'accés al servei dependrà de la disponibilitat d’ordinadors.
3. L'accés al servei es farà sempre amb reserva de la sessió.
4. Els usuaris que vulguin usar l'espai wi-fi poden connectar-se lliurament dins la sala.
5. Cada ordinador només pot ser usat per una persona. Excepte en el cas dels menors de 14 anys que han d'anar acompanyats d'un
adult.
6. En el cas que l'usuari tingui documents pendents, tingui bloquejat el seu carnet o hagi incomplert les normes de l'equipament no podrà
fer ús dels ordinadors ni d'internet.
7.Preu de les impressions: 0,15 €
8.Està totalment prohibit visualitzar des de la Biblioteca pàgines web de tipus violent o pornogràfic, així com totes aquelles que atemptin
contra els drets humans o la dignitat de les persones
9.Només es podrà retirar informació de la xarxa en suport magnètic o imprès dins dels límits que permetin la legislació vigent, la
propietat intelectual o qualsevol altra norma ètica.
La Biblioteca/Telecentre no es fa responsable dels continguts trobats a la xarxa.
L'incompliment d'aquestes normes d'ús així com de les normes de convivència bàsiques en qualsevol servei públic suposaran la
interrupció de la prestació del servei i de l'accés als equipaments.

