NORMATIVA D’UTILITZACIÓ DELS ARMARIETS D’AUTOGESTIÓ
L’objecte d’aquesta normativa és regular l’ús dels armariets d’autogestió.
Ubicació
Passadís de la Gestió Acadèmica i Suport Logístic.
Finalitat
Facilitar un espai d’autogestió a l’alumnat de l’Escola per guardar, diàriament i de forma puntual, objectes
personals propis.
Característiques
20 armariets grans
48 armariets petits amb endolls per la càrrega de dispositius electrònics
Ús i Accés
L’accés i ús dels armariets s’ajustarà a les normes generals següents:
1. La persona usuària, accepta la normativa en el mateix moment que en fa ús dels mateixos.
2. L’alumnat de l’Escola d’Enginyeria podrà destinar l’armariet a guardar-hi objectes personals.
3. Queda expressament prohibit utilitzar els armariets per dipositar-hi aquells objectes que, per les
seves característiques o composició, puguin ser considerats perillosos, nocius o que atemptin
contra la salut de les persones.
4. Els armariets estaran a disposició de l’alumnat des de mitja hora després de l’obertura del centre
fins a mitja hora abans del tancament del mateix.
Funcionament
1.
2.
3.

Cada armariet funciona amb un codi de 4 xifres, triat per la persona usuària en el moment de
tancar-lo. Caldrà memoritzar el codi introduït per poder obrir l’armariet posteriorment.
Diàriament els armariets quedaran oberts a les 8h del matí de forma automàtica i el seu contingut
quedarà desprotegit i a l’abast de qualsevol usuari.
Els objectes no retirats per l’usuari, que arribin a la Gestió Acadèmica i Suport Logístic (GAiSL)
romandran a disposició de la persona propietària a partir de les 48h de ser recollits fins als 30
dies posteriors de la data del dipòsit. Per la seva reclamació, s’haurà d’identificar prèviament
l’objecte i omplir i signar un formulari específic disponible a la GAISL.

Responsabilitats
1.
2.

En utilitzar els armariets, l’alumnat es fa responsable del contingut, del bon ús i de la conservació
d’aquest.
L’Escola d’Enginyeria no es responsabilitza de la pèrdua, furt, custòdia o deteriorament dels
objectes dipositats en els armariets, així com de les possibles anomalies dels aparells causades
per avaria elèctrica.

Seguretat
1.

L’Administració de centre podrà requerir a les persones usuàries dels armariets la mostra dels
objectes dipositats en els mateixos, per comprovar-ne el seu ús, quan tingui indicis suficients per
deduir que no s’utilitzen per a les finalitats establertes.

