NORMATIVA SERVEI DE PRÉSTEC D’EINES I MATERIAL DE NETEJA

1. INTRODUCCIÓ
El servei de préstec d’eines de neteja i jardineria es posa en marxa
dins el projecte Ara el nostre barri es posa guapo com a resposta a
una demanda feta pels veïns i veïnes de les vivendes de Corea. Es
tracta de cedir les eines de jardineria i neteja a tot el s veïns i veïnes,
així com de qualque entitat o servei de Palma per fer el manteniment
de la neteja i de les actuacions de jardineria fetes en els espais
comuns de les vivendes de Corea.
2. USUARIS
Podran ser usuaris d’aquest servei qualsevol ciutadà o ciutadana,
qualsevol entitat o servei de Palma.
Tindran preferència les persones residents a les vivendes socials del
barri de Camp Redó. Així com les entitats i serveis ubicades al barri.

3. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL PRÉSTEC
Cada cessió de material de neteja o jardineria tindrà unes condicions
específiques que es pactaran amb l’usuari com ara, quines són les
eines i material de neteja a cedir i quina es la finalitat.
Per a sol·licitar el servei de préstec, les persones o entitats
interessades, s’hauran d’identificar amb un document acreditatiu
(DNI, passaport, NIE, NIF, etc).
Per dur a terme la cessió de material s’ haurà de llegir, emplenar i
signar el formulari de préstec que a tal efecte els serà lliurat. Aquest
formulari anirà acompanyat de la normativa.
La zona objecte de la neteja s’especificarà al formulari, essent
preferent els espais exteriors de les vivendes socials de Camp Redó.

4. PERÍODE DEL PRÉSTEC
No s’estableix un període mínim ni màxim. El període de préstec de
material es pactarà amb l’usuari, indicant sempre data de inici i
finalització de la cessió. Aquesta darrera data es podrà anant
renovant. Els responsables del servei de préstec mantindran un
contacte periòdic en aquells casos en que el préstec sigui per temps
superior a un mes.
5. RESPONSABILITAT DELS USUARIS
Els usuaris d’aquest servei es comprometen a tenir cura i fer bon ús
del material cedit; respectar la data compromesa d’entrega
o
renovar el període de préstec abans de la finalització del mateix, i a
notificar als responsables del servei qualsevol incidència relacionada
amb el préstec.
6. SANCIONS
L’usuari que no compleixi qualque punt d’aquesta normativa no
tornarà a fer-ne ús del servei de préstec d’eines material de neteja i
jardineria.

