CIRCULAR NÚM. 28/17
Saps què és el Servei de Documentació de la Biblioteca de l’ICATER?
Explica’ns el cas i nosaltres te’l documentem: jurisprudència, models, doctrina, etc.

Esteu intentant resoldre un cas, no teniu temps per dedicar-vos a buscar documentació i voleu que us
ajudem? Confieu en el Servei de Documentació de la Biblioteca del Col·legi, som especialistes en buscar
documentació jurídica, disposem de material i bases de dades que potser no teniu al despatx, som
ràpides...i precises!
Expliqueu-nos el cas, o bé trucant-nos per telèfon de 9 a 18h (937801377) o bé enviant-nos un correu
electrònic (documentacio@icater.org, biblioteca@icater.org) i des de la Biblioteca us enviarem el que
necessiteu: jurisprudència, formularis, doctrina, legislació aplicable, etc. Formem equip per ajudar-vos a
resoldre el cas! Mireu què n’opinen del Servei de Documentació els companys al nostre Canal

!

I les tarifes? El preu de cada recerca vindrà determinat bàsicament per tres variables: la complexitat de la
recerca, la urgència amb la qual necessiteu tenir la informació, i el volum d’informació que us enviem.


Complexitat de la recerca (exemples):
o Recerca ordinària – “voldria un model de contracte de…” “necessito jurispr. de l’article…”
o Recerca complexa – “sabeu si ha sortit alguna cosa sobre…” “no sé si existeix un recurs contra
…. m’ho podeu mirar?” “em podeu trobar si és nul un contracte de subministrament futur si no
es determina el preu?”

Si voleu exemples més detallats, podeu consultar-los a l’apartat SERVEIS del portal de la Biblioteca del Col·legi]



Temps d’entrega de la documentació i cost de la tramesa
o Recerca ordinària
 Servei normal (màxim 72h per donar resposta) = 5€ (+ cost tramesa)
 Servei urgent (màxim 2h per donar resposta) = 10€ (+ cost tramesa)
o Recerca complexa
 Només s’ofereix servei normal (màxim 72h per donar resposta)
 Preu: 15€ (als quals s’afegirà el cost derivat de la tramesa)



Cost de la tramesa d’informació
o Tramesa d’informació x correu electrònic: 0,10€ cada 10Kb
o Informació preparada per venir a recollir: 0,15€/full

Salutacions,

LA JUNTA DE GOVERN DEL COL·LEGI
Terrassa, 7 d’abril de 2017

