CIRCULAR NÚM. 79/17
Servei de Difusió Selectiva de la Informació de la Biblioteca ICATER
Nova etapa, t’hi apuntes? És gratuït i et permetrà estar al dia de la matèria que triïs

En un món cada cop amb més informació, més disposicions legals, més interpretacions
judicials dels preceptes que van canviant un dia sí i l’altre també, els advocats hem d’estar
al dia de tota la documentació que va apareixent per poder defensar els interessos dels
nostres clients amb totes les garanties.
Des de la Biblioteca de l’ICATER, i conscients dels molts inputs que rebem tots a nivell
informatiu, us oferim el renovat SERVEI DE DIFUSIÓ SELECTIVA DE LA INFORMACIÓ, que
consisteix precisament en fer per vosaltres de filtre i d’informador en relació als temes
jurídics que trieu, elaborant i enviant-vos trimestralment al vostre mail un BUTLLETÍ que
reculli totes les informacions que us interessen d’una o més àrees del Dret: novetats
bibliogràfiques incorporades al catàleg de la Biblioteca, principals disposicions legals i
sentències més rellevants del trimestre anterior. Aquí veureu un exemple de Butlletí
Aquestes són les àrees que podeu subscriure emplenant i enviant-nos aquest formulari (el
podeu emplenar i signar en línia amb el vostre carnet ACA, si no us en sortiu, truqueunos!):













Advocats, exercici, deontologia, màrqueting, comunicació, oratòria...
Dret administratiu i Dret fiscal
Dret català
Dret de família, protecció d’incapaços i menors, successions
Dret del treball i Seguretat Social
Dret mercantil, propietat intel·lectual, industrial, Dret de la competència…
Dret penal
Dret processal civil
Drets reals, hipotecari I registral
Estrangeria, Dret internacional i Dret de la Unió Europea
Nous números de revista disponibles
Obligacions i contractes, responsabilitat

Esperem que aquest nou DSI, un servei que hem dissenyat des de la Biblioteca per fer la
vostra tasca diària més fàcil, sigui del vostre interès.
Salutacions,
LA JUNTA DE GOVERN
Terrassa, 29 de novembre de 2017

