ANNEX I
ACCEPTACIÓ I NORMES D’ÚS DE L’ACCES A LES INSTALACIONS DE
L’ESTACIÓ D’INVESTIGACIÓ JAUME FERRER
1. L’Estació d’investigació Jaume Ferrer és una infraestructura científica ubicada
en una zona d’alt valor com és la península de la Mola de Maó (Menorca), que
ofereix una zona d’allotjament d’ús científic (vuit places) i un laboratori. Amb
caràcter general, els usuaris de la instal·lació s’han de remetre al que estableix el
Reglament intern i d’ús de l’Estació. Aquest Reglament es pot consultar a
l’adreça http://dgrdi.caib.es. Per aclarir qualsevol dubte o incidència sobre el
Reglament, cal adreçar-se als responsables del programa d’accés (2).
2.L’Estació d’investigació Jaume Ferrer és una instal·lació relativament aïllada on
no és possible comprar menjar ni altres productes d’ús comú. No s’hi
proporciona servei de menjador. Els usuaris poden preparar els diferents àpats a
la cuina de l’habitatge segons convenguin. Durant l’estada es proporciona servei
de neteja, però no de bugaderia. En arribar a l’habitatge, cada usuari rebrà roba
de llit i de bany (llençols, flassades i tovalloles), que ha de tornar en bones
condicions en acabar l’estada.
3.Els usuaris han de dur sempre l’autorització (tramitada per la Direcció General
d’Innovació i Recerca), en la qual han de figurar les activitats concretes en què
participen i les dates en què les duen a terme, l’equipament per a l’ús del qual
se’ls ha concedit permís i totes les persones que estan vinculades al projecte. Les
estances (dormitoris, laboratori, cuina, bany) són comunes i disposen d’un espai
bastant limitat per guardar-hi objectes personals o fer-hi tasques quotidianes,
per la qual cosa es demana que es preservi la convivència a fi de no molestar els
altres investigadors ni interferir en la seva feina i/o en el seu descans. Els usuaris
s’han de responsabilitzar del seu trasllat a l’E.I Jaume Ferrer, ja que aquesta no
disposa de cap vehicle per transportar els visitants.
4. Existeix un laboratori que pot ser utilitzat (en cas d’esser sol·licita i autoritzat)
i que s’ha de mantenir net i ordenat. Cal emprar de manera adequada els equips
de què disposa. Qualsevol necessitat o incidència relativa a l’ús i al manteniment
del laboratori s’ha de comunicar degudament a les persones que n’estan al
càrrec.
5. Amb la finalitat de conservar la imatge de l’edifici i la seva comesa com a
estació d’investigació, s’hi prohibeix qualsevol activitat o ús que pugui fer malbé
o perjudicar les instal·lacions o pertorbar l’activitat normal del centre. Els danys
eventuals a l’equipament o a vehicles que aporti cada visitant no seran
responsabilitat de l’Estació.
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6. Si un usuari vol formular una reclamació o queixa sobre l’ús de l’Estació, l’ha
d’adreçar per correu electrònic al personal responsable de la instal·lació. Les
queixes seran valorades per poder obrar en conseqüència. El fet de rebre queixes
reiterades sobre un usuari de la instal·lació motivades per un mal ús d’aquesta o
per comportaments que distorsionin la convivència pot causar la inhabilitació
d’aquest usuari per accedir a l’Estació.
7. Les claus s’han recollir el mateix dia d’inici de l’estada, a l’estació
d’investigació Jaume Ferrer (contactar per comunicar l’hora d’arribada al telèfon
de coordinació científica) i s’han de retornar a la sortida de l’estada, a l’hora
acordada prèviament amb el mateix coordinador científic (1).
8. Aquesta acceptació i normes d’ús de l’accés han de ser signades i enviades al
personal responsable del programa d’accés (2) abans de realitzar l’estada.
Telèfons d’interès


Coordinació científica de l’estació (1): Centre Oceanogràfic de Balears.
Jaime Sintes Vila– 608902534



Programa d’accés i direcció institucional de l’estació (2): Direcció general
d’Innovació i Recerca. Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme. Govern de
les Illes Balears.
Bàrbara Terrasa Pont -9711787372(bterrasa@dgrdi.caib.es)
Gema Jiménez Jiménez -971787372 (gjimenez@dgrdi.caib.es)

La signatura d’aquest full comporta l’acceptació de les normes d’ús de la E.I Jaume Ferrer, del
programa d’accés, de l’autorització de l’estada.
L’estació d’investigació Jaume Ferrer és una infraestructura a disposició de la comunitat
investigadora, pel que col·laborar en el seu manteniment reverteix en un benefici comú. Agraïm
la vostra col·laboració.
Llegit i conforme
Nom:
Data:

Signatura de l’investigador responsable
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