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RESUM

Introducció
En el marc del Projecte CIMS, base de col·laboració i alguns casos d'integració de serveis de
ICS-IAS (Regió Sanitària de Girona), les respectives biblioteques enceten un procés d'estudi i
valoració de possibles mètodes de coordinació i cogestió dels seus fons de publicacions
periòdiques per tal de ser més competitius en la captació i ampliació de recursos ja que això
repercutirà en el professional sanitari, la docència, la formació i el pacient.
Materials i mètode
S'estableix un grup de treball coordinat des de la Gerència única ICS-IAS i l'IdibGi que
defineix els criteris de col·laboració, defineix les normes per dur a terme el projecte,
infraestructures i mitjans tècnics, com ara la creació d'un site de treball. Es realitzen
sessions de treballa amb professionals per tal d'anar determinant els primers projectes i les
primeres fites. S'identifiquen i valoren els fons documentals periòdics. S'analitzen els
respectius Serveis d'Obtenció de Documents (SOD). S'estudien comparativament els fons
documentals disponibles en base a un minimum per a la creació i manteniment d'una
col·lecció bibliogràfica adient a les necessitats dels usuaris de les dues institucions tot
cercant la seva complementarietat. DAFO .
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Resultats consensuats obtinguts
Proposta conjunta de selecció i adquisició de materials en base a l'establiment d'un equip
de selecció per analitzar el contingut pluridisciplinari dels recursos; anàlisi de l'oferta en base
a la definició de necessitats, a l'anàlisi de costos d'una subscripció simultània i al
coneixement de l'empresa proveïdora, concessió de llicències (control i seguiment), i
requisits
de
qualitat
preestablerts
(FI,
quartils,
etc).
Definició del model de sostenibilitat de l'activitat de l'organització en el moment actual.
Conclusió
Cooperar no és pas integrar. Com a molt s'ha assolit una cooperació "de facto" (que no "de
jure") sense disposar d'una base legal. Així, doncs, més que compartir recursos (a nivell
d'adquisicions) s'ha explorat una metodologia de treball per a una gestió consorciada de
recursos electrònics que no ha pogut anar més enllà d'un compra paral·lela -que no conjunta
ni única- de recursos electrònics.
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