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A TOTS ELS SEUS COL·LEGIATS I A LLURS FAMILIARS

NOTÍCIES

ELS COL·LEGIS PROFESSIONALS DISCREPEN
DE L'APLICACIÓ DE L'IAE

Davant la propera aplicació a Barcelona i a altres municipis de Catalunya del
nou impost municipal sobre activitats econòmiques (IAE), tota una sèrie de
Col·legis Professionals entre els que es troba el nostre Col·legi de Veterinaris, han
volgut transmetre el seu parer a les autoritats municipals i, per mitjà dels medis de
comunicació escrita, a l'opinió pública en general Aquesta opinió es fonamenta
en els següents punts:
PRIMER: L*avantatge de simplificació administrativa que pot significar

l'aplicació de l'impost el fet de refondre l'antiga llicència fiscal i
l'impost de radicació- no pot amagar el desmesurat increment de la
pressió fiscal que suposarà la decisió d'aplicar els coeficients màxims
ormasupos en a r a reguladora d'aquest impost per a l'any 1992maxims En
últim terme aquest augment de la pressió fiscal provocarà greus efec
tes inflacionistes per als ciutadans.



SEGON: Els estudis realitzats per les nostres assessories fiscals constaten que els
augments de la pressió fiscal sobre els nostres professionals -sobre la
base del que eren la llicència fiscal i l'impost sobre radicació- podrien
anar més enllà dels càlculs inicialment efectuats, ja que en molts casos
arriba a doblar i fins i tot a triplicar les quotes de l'any 1991

TERCER: Els Col·legis Professionals entenen que l'aplicació d'aquest impost i els
seus coeficients màxims s'haurien de portar a terme gradualment i en di-
versos exercicis fiscals.

QUART: L'aplicació arbitrària de l'impost tindrà efectes poc incentivadors per a
l'establiment dels professionals, i limitarà l'accès dels joves a l'exercici
lliure de la professió.

CINQUÈ: Els Col·legis Professionals valoren com a inoportú l'increment de la pres-
sió fiscal, en un moment en què, per a tothom, és palesa la crisi que pa-
teixen amplis sectors de l'activitat econòmica.

SISE: Es reivindica el paper dels Col legis Professionals com a interlocutors de
la professió davant les Administracions.

PER TOTS AQUESTS MOTIUS
ELS COL LEGIS PROFESSIONALS DEMANEN QUE:

ES PARALITZI L'ACTUAL APLICACIÓ DELS COEFICIENTS MÀXIMS EN L'IMPOST
SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES, I SE CERQUI MITJANÇANT EL DIÀLEÇ FOR
MULES QUE FACIN VIABLE UNA SOLUCIÓ BASADA EN UNA IMPLANTACIÓ PRO
GRESSIVA I AJUSTADA AL PRINCIPI CONSTITUCIONAL DE CAPACITAT ECONO
MICA, I QUE EVITIN ENTRAR EN UNA SITUACIÓ DE CONFLICTE GREU DE, LA
QUAL NOMÉS LES AUTORITATS MUNICIPALS COMPETENTS EN SERIEN LES UNI-
Q41£S RESPONSABLES.

ASSESSORIA JURÍDICA

EL CAS DEL LLORO: UN CLAR EXEMPLE D'INTRUSISME PROFESSIONAL
L'Audiència de Barcelona ha absolt el metge Antoni Román i l'Institut Ca-

talà de la Salut (ICS) per la mort d'un lloro que, com tots recordareu (Butlletí núm.
13 de 1991), va ser sotmès l'any passat a una extracció de sang a l'Hospital de la
Vall d'Hebrón de Barcelona. Amb aquesta sentència, el tribunal n'ha revocat una
altra anterior que condemnava l·ICS i el propi metge a abonar a la demandant la
quantitat en que es pogués valorar un lloro d'iguals característiques, més la suma
de cent-cinquanta mil pessetes pels danys morals.

Al revocar l'Audiència Provincial de Barcelona la sentència inicial, s'han
iniciat una sèrie de mesures legals. Així, recentment, la Sra. Dotras, propietaria del
psitàcid ha presentat un Recurs de Cassació davant la Sala Primera del Tribunal
Suprem contra aquesta última sentència. Per la seva part, el Col·legi de Veterinaris
de Barcelona ha presentat dos escrits, un davant el Conseller del Departament de
Sanitat i Seguretat Social (Sr Trias) i, l'altre dirigit al Conseller d'Agricultura, Ra-
maderia i Pesca (Sr. Vallvé) Amb aquests escrits l'intenció del Col·legi és que la
Generalitat acordi que tant a l'Hospital General de ta Vall d'Hebrón, així com a
qualsevol altre Hospital o Clínica de Catalunya, no hi puguin ser manipulats ani-
mals per metges o d'altres professionals que no siguin veterinaris, excepte sí es
tracta d'animals per experimentació o d'altres finalitats científiques a la que es re-
fereix t;l Reial Decret 223/1988 de 14 de març B.O.E. núm. 67 de 18 de març de 1988.
Així mateix, el Col·legi de Veterinaris de Barcelona demana que en cas que s'hagin
de fer extraccions de sang o altres operacions a animals, dins d'un centre hospita-
lari o clínic, sempre hauran de ser realitzades per un veterinari, independentment
del motiu pel qual es realitzin, i en tot cas, per casos d'urgència on relacl6 a la Sa-
lut Humana, haurà d'haver·hi un Veterinari assignat a cada centre que estigUI diS



ponióle en tot moment per aquestes operacions a animals.
De totes maneres, qualsevol que sigui la Resolució que es dicti finalment, ente-

nem que els fets esmentats atempten greument contra la nostra professió veteri-
nària, a l'estar-se practicant intervencions a animals per altres col·lectius profes-
sionals. Ara bé, es fa necessària una determinació per part de la Generalitat sobre
aquest tema per tal que es determini que solament un veterinari pot realitzar ope-
racions sobre animals. Mentrestant, situacions com aquesta obriran el pas a la
contínua polèmica. Per tant, ens reiterem una vegada més, en el fet que es fa ne-
cessària una determinació final que eviti futurs conflictes.

* * •

CONVOCATORIA

ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COL·LEGIATS

Acomplint el disposat en l'article 35Eè del vigents Estatuts del Col legi Oficial
de Veterinaris de la Província de Barcelona i, en virtut, aixf mateix, de l'acord pres
por la Junta de Govern d'aquest Col legi en sessió celebrada el dia 3 dels corrents,
mitjançant la present es convoca Assemblea General Ordinària de Col legiats per al
proper 19 de desembre, dijous, a les 19 hores en primera convocatòria, i a les 19,30
hores en segona, amb el següent Ordre del Dia.

1) - Lectura y aprovació, si s'escau, de l'acta de la darrera Assemblea General
Ordinària celebrada el passat 11 de juny de 1991.

2) - Lectura dels pressupostos d'ingressos i despeses del Col·legi correspo-
nents a l'exercici 1991, i la seva aprovació si s'escau.

3)- Informe del President del Col·legi sobre els següents temes professio-
nals:

a) - Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya
b) - Consejo General Veterinarios de España
C) - Nou Impost d'Activitats Econòmiques (I.A.E.)
d) - Campanyes de vacunació
e) - Prosereme V. El món del medicament
f) - Facultat de Veterinària
g) - Comitè de Clíniques de Petits Animals
h) - Comitè de Deontologia
i) - Administracions
j) • Activitats vàries.

4) - Fons Mutual d'Ajuda
5) - Precs i preguntes.

Barcelona, 4 de desembre de 1991
LA JUNTA DE GOVERN

PD -A l'acabament tindrà lloc Tacte d'entrega de carnets als nous col·legiats, i
amb aquest motiu serà ofert un Vi.

#*•

"NISSAGUES"

El Servei de Ramaderia de la Direcció General de Producció i Indústries
Agroalimentàries del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha tramés al
Col·legi de Veterinaris de Barcelona l'edició d'enguany del "NISSAGUES", catàleg
de Sementals FrisonsHolstein a Catalunya. En aquesta ediCIó s'ha millorat
respecte l'anterior. ja que s'hi ha afegit un índex de països i s'haespanyola augmentat tant el
nombre de sementals com el de països incloent-hi la valoració espanyola.



UNIVERSITAT DE SARAGOSSA

El Departament de Patologia Animal de la Facultat de Veterinària de Saragossa
ha tramés a la Secretaria del Col·legi un catàleg de serveis (en el que s'indiquen
tarifes, normes de sol·licitud de serveis o d'anàlisis clínics, dades del centre, etc.),
que pel seu interès posa a la disposició del col·legiats Per a tots aquells que
estigueu interessats la documentació resta a la vostra disposició a la Secretaria del
nostre Col·legi.

INFORMACIÓ GRÀFICA SOBRE LA FACULTAT DE SARAGOSSA

Des de fa temps s'estan desenvolupant en aquesta Facultat de Veterinària, una
sèrie d'obres d'ampliació i de infraestructura en nous pavellons d'ensenyança així
com una nova adaptació del vell Pavelló Central

S'ha considerat per els responsables de l'equip deganal la possibilitat de reco-
llir en una documentació audiovisual les imatges dels edificis i dependències tant
anteriors com actuals, tal i com es trobaven en l'època en que van ser viscudes per
tants estudiants, avui ja professionals que, a ben segur, desitjarien retindré les
imatges que van desaparèixer amb les obres Així mateix, resultaria molt conve-
nient sol·licitar de tots aquells que tinguin alguna fotografia, document o record
d'ambients, persones, actes, homenatges o vivències referents a anys passats, que
les remetin a la Facultat, i d'aquesta manera poder constituir un patrimoni d'interès
per a la comunitat universitària.

El Deganat de la Facultat de Veterinària agrairia a tots aquells que tinguin o co-
neixin on es troben aquests documents, es dirigeixin a aquesta Facultat amb
l'intenció d'elaborar un arxiu i confeccionar un audiovisual amb les aportacions
més interessants. En tot cas, en aquest arxiu constarà la donació o préstec en el
seu cas- d'aquell material que s'enviï amb els objectius indicats.

Amb aquesta nota, es vol instar de manera especial a professors, alumnes, i
personal que van viure els temps de la "Vieja Facultad" És clar que la Facultat de
Saragossa està oberta a qualsevol tipus de suggerències i idees sobre aquest pro-
ients,le

I JORNADA VETERINARIA DE SALUT PUBLICA

El Col· legi de Veterinaris de Tarragona pretén amb aquestes jornades oferir a
tots els professionals interessats en fomentar la Salut Pública un fòrum de trebal l i
debat per un tema de tanta importància. Amb aquesta intenció, la Jornada comp-
tarà amb persones altament capacitades professionalment

Els assistents podran, així mateix, aportar les seves inest imables experiències
mit jançant les seves comunicacions, enr iquint-nos amb tes seves opin ions, i així
contr ibui r entre tots a assolir una major eficàcia i reconeixement de la nostra fun-
ció en el sector de la Salut Pública.

Les Comunicacions es remetran a la Secretaria de les Jornades abans del dia
15 de gener de 1992. El Comitè d'organització dispondrá la seva admissió i inclu-
sió en el programa de les Jornades com comunicació oral o com cartel l . Aquestes
comunicacions s'hauran de remetre acompanyades d'un resum en el model de la
organi tzació que es faci l i ta.

Una vegada f inal i tzades esfacilita.les Jornades, s'entregarà a tots els assistents el cor
responent cert i f icat També, s'atorgarà l 'oportuna acreditació a aquells que pre-
sentin ElprogramacomunicacionsO

El programa or ientat iu és el següent:



Dissabte, dia 8 de febrer;
Matí Indústries càrniques. Legislació. Actuació sanitària. Guies.

- Importància de la Sanitat Animal en la Salut Pública.
• Inspecció en Hostelería. Legislació. Criteris d'inspecció. Eficàcia en la

inspecció.
- Escorxadors Legislació. Inspecció. Veterinària. Problemàtica.

Tarda: - Competències entre les diferents administracions.
- Expedient administratiu i sancions.
- Els veterinaris a la Educació Sanitària. Taula de treball. Elaboració d'un

programa sanitari
- Exposició de comunicacions.

Diumeruie, 9 de febrer.
Futur de la Veterinària de Salut Pública. S.C.S. Competències i organització
estructural.

- L'opinió professional per a l'administració Taula rodona.
Per a més informació:

Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona
c/ St. AM. Claret, núm. 10. 43002 Tarragona Tetf. (977) 21 11 89

• * •
VETERMON

CURS DE VETERINÀRIA TROPICAL
Lloc Saló d'Actes de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de

Barcelona
Dates Del 3 al 6 de febrer de 1992.
Dirigit a Veterinaris, estudiants de veterinària, i d'altres professionals interessats

en projectes de desenvolupament agropecuari a països en vies de
desenvolupament.

El Curs serà impartit per professors del Centre de Veterinària Tropical
de la Universitat d'Edimburg (Escòcia).

Els temes a tractar seran els següents:
- Paper de la producció animal als països en desenvolupament Per A.J. Smith.
- Les malalties com a limitants de la producció animal. Per MM. Sewell i A,

Hunter.
- Estratègies epidemiològiques als Tròpics. Per C. Zepeda.
• Presentació de projectes de desenvolupament agropecuari als països en vies

de desenvolupament. Exemples pràctics de projectes com Vetermon, VSF
eratra

Per a més informació podeu dirtgir-vos a VETERMON.
Facultat de Veterinària. Universitat Autònoma de Barcelona.

08193 BELLATERRA. Tf. 581 19 30
»#•

ACTIVITATS D'AVEPA
SEMINARI SOBRE PATOLOGIA I CIRURGIA DE RONYÓ I VIES URINÀRIES

Dies: 21 i 22 de desembre (Dissabte i diumenge al matí).
Lloc Col·legi de Veterinaris de Barcelona.
Ponents: Jean Pierre Cotard per als temes de Patologia i Ignasi Durall per als de

Cirurgia
Preus. 3 000 Estudiants socis d'Avepa.

000 Veterinaris socis i estudiants no socis
6000 Veterinaris no SOCIS d'Avepa.

Inscripcions: Tf. 418 73 12.



UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE BARCELONA

IV CURS TEORIC-PRÁCTIC DE PATOLOGIA I CIRURGIA OCULARS

Organitza: Càtedra de Patologia Quirúrgica i Cirurgia Clínica i Experimental del
Departament de Patologia i Produccions Animals de la Facultat de Ve-
terinaria de la Universitat Autònoma de Barcelona en col·laboració
amb l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya

Dirigit a: Llicenciats en Veterinaria.
Preu: 175.000 + IVA
Inscripció: Abans del 10 de gener de 1992
Director del

Cur*: Félix Garcia-Arnas.
Per a més informació: Tfs. 581 10 92 - 581 15 12 (Sta. Gloria Conesa)

PATOLOGIA

t
Ha mort a Madrid, als 76 anys, el professor Dr CARLOS LUIS de CUENCA, el vete-
rinari espanyol de més prestigi internacional, en la segona meitat del segle XX
Secretari de l'Associació Mundial de Veterinària, President de la Reial Acadèmia
de Ciències Veterinàries, promotor de la Societat Veterinària de Zootecnia, dels
Congressos Internacionals Veterinaris de Zootecnia (1947 i 1951), d'Alimentació
Animal (1966, 1972 i 1978), de Genètica (1978 i 1982), d'Etoiogia, etc., catedràtic de
Genètica i Millora, director de la revista Zootechnia que arriba a seixanta països,
etc. Va inaugurar les activitats de la nostra Acadèmia en 1960 creant poc després
a Madrid la que avui és la Reial Acadèmia de Ciències Veterinàries, integrada en
l'Institut Nacional. De gran personalitat científica, eloqüent, cordial, sol·lícit, do-
tat d'una exuberant humanitat, és sens dubte un deis veterinaris espanyols que
més forta empremta ha deixat.

t
També a Madrid, als 85 anys, ha mort el nostre col·legiat en LLUÏS LIZAN i RE-

CLUSA, qui durant uns anys va ésser Cap provincial de Ramaderia i després Sots-
director General de Profilaxi i Higiene Pecuària, a Madrid havia estat Vicepresi-
dent del Consell General de Col·legis. Per la seva capacitat d'organització, entre-
ga a! treball, competència, sinceritat i amabilitat es va fer mereixedor de la consi
deració i estima de tothom.

t
JUAN MANUEL CABEZA i DRONDA, Veterinari. Gerent dels Laboratoris Rhòne

Merieux, morí el dia 1 de desembre, d'accident de tràfic, a l'edat de 34 anys

El COLLEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE LA PRovíNCIA DE BARCElONA
s'uneix al condol de les seves famílies i n'assebenten als seus amics i companys,
demanant vulguin tenir-los presents en les seves oracions.



Boletín Oficial del Estado
BOE núm 259, dia 29-10-1991
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Medicamentos - Orden de 24
de octubre de 1991 por la que se prorroga el plazo de revisión de los medica-
mentos veterinarios antiguos.

BOE núm 260, dia 30-10-1991
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. Código
Alimentario Español - Real Decreto 1533/1991, de 18 de octubre, por el que se
aprueban los métodos oficiales de análisis de leche y productos lácteos.

Reglamentaciones técnico-sanitarias- Real Decreto 1534/1991, de 18 de octu-
bre, por el que se modifican determinados artículos de la Reglamentación
Técnico-Sanitaria para la Elaboración, Circulación y Comercio de Pastas Ali-
menticias aprobada por el Decreto 2181/1975, de 12 de septiembre.

BOf núm 259, dia 29-10-1991
Ministerio de Obras Públicas y Transportes.- Residuos tóxicos y peligrosos.-
Resolución de 23 de octubre de 1991, de la Dirección General de Política Am-
biental, por la que se determinan los pasos fronterizos para el traslado de resi-
duos tóxicos y peligrosos.

Transportes de mercancías peligrosas.- Resolución de 18 de octubre de 1991,
de la Dirección General def Transporte Terrestre, por la que se autoriza el trans-
porte provisional de materias y objetos explosivos de acuerdo con las prescrip-
ciones establecidas a tal efecto en el vigente Acuerdo Europeo relativo al Trans-
porte internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR).

BOE núm 273, dia 14-11-1991
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ganado ovino y caprino.- Or-
den de 14 de octubre de 1991 por la que se actualizan los condicionantes técni-
cos para el comercio intracomunitario y con terceros países de reproductores y
material genético de ovinos o caprinos de razas puras.

BOE núm 214, dia 15-11-1991
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. Regla-
mentaciones técnico-sanitarias- Corrección de errores del Real Decreto
1111/1991, de 12 de julio, por el que se modifica la Reglamentación Técnico-
Sanitaria de aditivos alimentarios, aprobada por Real Decreto 3177/1983, de 16
de noviembre, y modificada por Real Decreto 1339/1988, de 28 de octubre.

BOE núm. 278, dia 20-11-1991
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno.
Reglamentaciones técnico-sanitarias - Real Decreto 1650/1991, de 8 de
noviembre por el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria para la
elaboración y venta de zumos de frutas y de otros productos similares.

BOE núm. 279, día 21-11-1991
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ganado OVInO y caprino.
AyudasMinisterio Orden de 14 de novlembre de 1991 por la que se TrlsTrumenta a
solicitud y concesión de la prima de beneficIo1992 de los productores de oVlno y
capnno para la campana de comercialización 1992



Ganado vacuno,- Orden de 11 de noviembre de 1991 por la que se ampiía el
campo de aplicación del modelo comunitario de clasificación de las canales de
vacuno pesado.

BOE núm. 280, dia 22-11-1B91
Comunidad Autónoma de Cataluña Caza. Reservas- Ley 17/1991, de 23 de
octubre, de creación de la reserva Nacional de Caza de Boumort, en las
comarcas del Pallars Jussà y del Pallars Sobirà.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
D.O.G.C. Núm. 1515. 08-11-1991
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Decret 229/1991, d'1 de juliol, de
modificació del Decret 105/1987, de 20 de febrer, pel quai es declara Parc Natu-
ral el massís del Montseny.

Ordre de 8 d'octubre de 1991, sobre barems de valoració de les espècies de la
fauna autóctona de Catalunya, protegida i cinegètica.

Resolució de 16 d'octubre de 1991, de modificació de la Resolució de 13<de fe-
brer de 1991, sobre reglamentació del llibre genealògic de la raça ovina ripofle-
sa.

Resolució de 16 d'octubre de 1991, sobre declaració de terreny sotmès a règim
cinegètic de caça controlada dels terrens cinegètics d'aprofitament comú del
Parc Nacional del Montseny

Resolució de 25 d'octubre de 1991, de declaració de zona de seguretat de la fin-
ca Can Deu, al terme municipal de Corbera de Llobregat.

D.O.G.C. Num. 1516. 11-11-1991
Departament de Medi Ambient. Ordre de 29 d'octubre de 1991, per la qual es fa
pública la convocatòria d'ajuts per a la realització d'auditories mediambientals.

Diario Oficial de las Comunidades Europeas
D.O.L. Núm. 304. 05-11-1991
Reglamento CEE núm 3216/91 de la Comisión, de 30 de octubre de 1991, relativo
a la venta, según el procedimiento definido en el Reglamento (CEE) no. 2539/84,
de carne de vacuno en poder de organismos de intervención para su transfor-
mación en la Comunidad y que deroga el Reglamento (CEE) n°. 2667/91.

Decisión de la Comisión 91/560/CEE. de 23 de octubre de 1991, relativa a la fija-
ción de la ayuda al almacenamiento privado de canales y medias canales de
cordero en el marco de las licitaciones contempladas en el Reglamento (CEE)
no. 2847/91

D.O.L Núm. 308. 09-11-1991
Reglamento CEE núm 3275/91 de la Comisión, de 8 de noviembre de 1991, rela-
totlVO a la expedición de certificados de importación para las carnes de 1 9 9 1 , re
alta calidad. frescas, refrigeradas o congeladas.

StCClO ELABORADA PER LA BIBLIOTECA DESEMBRE 1991



Sent les 21,15 hores del dia 17 de setembre de 1991, es reuneix en sessió
ordinària, a la seva seu social, la Junta de Govern del Col legi Oficial de Veterinaris
de la província dtí Barcelona, amb l'assitència de la totalitat dels seus membres, so-
ta la Presidència del Sr. Joaquim Sabater i Aranda, actuant com a Secretari el Sr.
José Juan Rodrigue/, sent el seu desenvolupament et següent:

1) - El Sr. Secretari llegeix l'Acta de la sessió anterior de data 10-7-91, la qual es
aprovada per unanimitat, si bé es recorda que per un error de transcripció va
ser omesa l'assistència a aquesta reunió del Sr. Oms, President del Consell.

A continuació el Sr. President pren la paraula per comentar aspectes dels
temes llegits en l'Acta, desenvolupant-se de la següent manera:

2) Reunions amb els Comitès de Deontologia i Clínica de Petits Animals.
Constitució i membres dels mateixos Informa el Sr. President de la reunió
amb el Comitè de Deontologia del mes de juliol, sota la presidencia del Sr.
Llupiá, el qual va ser proposat per a continuar en el seu càrrec. També es va
proposar un nou Comitè a la Junta de Govern.

El Sr Serra, com a membre del Comitè de Deontologia, informa de la
reunió i del compromís adquirit pel Dr. Llupiá, durant la mateixa, d'aportar el
nou Comitè També informa que l'anterior Comitè tenia estipulades unes
dietes, les quals encara no han estat abonades, debatent-se la necessitat
d'establir unes dietes fixes per a tots els Comitès així com als membres de la
Junta, igual com es fa en el Consell de Col·legis de Veterinaris.

El Sr. President opina que tota persona que esmerça el seu temps i el seu
esforç per tirar endavant els assumptes col·legials en els diferents Comitès
han de ser compensats econòmicament, almenys d'una manera simbòlica,
que cobreixi les despeses i molèsties ocasionades, i sempre tenint en compte
l'estat dels fons col legials i d'acord amb efs pressupostos, instant al Sr
Serra, com a Vocal de la Secció Econòmica, per a una ràpida elaboració En
qualsevol cas s'haurien de satisfer les dietes de les 4 darreres reunions del
Comitè de Deontologia, segons acord de l'anterior Junta.

El Sr Castelar opina que hauria de discutir-se en profunditat l'oportunitat
o no d'establir unes dietes per a la Junta de Govern. El Sr. Ferrés s'afegeix a
la proposta i no considera oportú el seu establiment.

El Sr President expresa que, de la mateixa manera, s'han de fer efectives
les dietes del Comitè de Petits Animals.

El Sr. Serra pregunta si el Comitè de Petits Animals està lligat a la Junta,
a la quaJ cosa respon el Sr. Castelar dient que és l'encarregat per aquesta, de
vetllar per l'acompliment del Reglament per l'exercici de la clínica de petits
animals a la província.

El Sr. Ardevol pregunta si es necessària l'existència dels dos Comitès o si
n'hi hauria prou amb el de Deontologia, responent el Sr. Castelar dient que
aquest va ser creat per a regular l'activitat dels petits animals i no per a temes
de faltes comeses en l'exercici de la professió que s'adreçen al Comitè de
Deontologia.

El Sr. President incideix en les funcions del Comitè de Petits Animals en
quant que aquest vetlla per a l'acompliment del reglament, el manteniment
d'unes instal lacions correctes i adequades, i el manteniment de les diferents
relacions de la professió amb altres oficis relacionats amb el món animal.

El Sr Castelar es compromet a informar de les persones que composen el
Comitè de Clíniques de Petits Animals després de la continuïtat del Sr. Mas
com a PreSident del Comitè, a la vegada que es compromet a servir de nex
d'unió entre Junta i Comitè i viceversa per evitar desconexions no desitjades.
El Sr. President reforça la seva tasca en el Comitè i recorda que el que es di-



físil, malauradament és trobar la gent que vulgui pertànyer a aquests Comitès
i prestar la seva col·laboració.

El Sr President comenta que han comunicat a la Junta que l'inspector del
Comitè de Clíniques de Petits Animals ha trobat un altre treball, sent possible
que deixi aquest càrrec, sent desig del Comitè el tenir dos inspectors amb la
finalitat de donar continuïtat cas que un d'ells deixi les seves funcions. El Sr.
President creu que seria massa tenir dos inspectors, sent aquest també el
criteri de la resta de components de la Junta.

El Sr. Secretari expressa la seva preocupació pel fet de que aquests
inspectors no tinguin cobert el risc d'accidents en el desenvolupament de la
seva tasca La Sra. Mora creu que podria establir-se una beca que cobrís
aquesta funció i d'aquesta manera s'evitaria incrementar el personal laboral a
càrrec del Col legi, ja que, a més, són activitats poc lucratives i que són
deixades un cop s'accedeix al mercat de treball, hnalment s'acorda
comprobar si existeix o no aquesta assegurança i, en cas afirmatiu, establir
un vincle legal que oferís menys despeses al Col·legi.

3) - Fons Mutual d'Ajuda. Programació de la reunió amb el Consell
d*Administració oel mateix Sobre aquest tema, el Sr President es
compromet a convocar al mateix, recordant que segons els seus Estatuts,
cada any i en l'Assemblea General de l'últim semestre, deuen de ser renovats
els set Vocals del Consell d'Administració d'aquest Fonb

4) Festa de Sant Francesc d'Assís Programa i activitats El Sr President
Informa que va proposar al Consell la celebració conjunta dels quatre
Col·legis, a lo que el President del Col legi de Lleida va respondre en el sentit
quü ja la tenien organitzada, deixant l'idea pel proper any, adreçant-se llavors
al Restaurant La Masia d'Esplugues de Llobregat on va concertar el menú de)
dinar de germanor pel dia 5 d'octubre. Per unanimitat, també s'acorda de
concertar el servei d'un autocar pel desplaçament ai Restaurant.

El Sr. Viñas indica que ha rebut algun comentari de vídues de veterinaris
sobre el fet de que no se les invita a la festa, malgrat que l'anterior Junta va
aprovar enviar l'esmentada invitació. Per unanimitat, s'acorda enviar la dita
invitació. També s'acorda invitar l'advocat del Col legi, el periodista i la
bibliotecària

La Sra. Mora pregunta sobre la concessió dels Premis a l'Estímul a
l'Estudi. El Sr. Secretari exposa que seria convenient informar els col·legiats
del sistema d'entrega dels mateixos, amb la finalitat que tots coneixin la seva
existència. El Sr. Viñas replica dient que tots els anys son entregats bastants
premis, per la qual cosa es dedueix que els col·legiats ho coneixen, si bé
considera oportú s'especifiqui millor.

5) - Congrés Mundial de Veterinària. Resultats i conclusions El Sr. President
explica fes incidències ! el desenvolupament 3el Congrés Mundial de
Veterinària, recentment celebrat al Brasil, i la nominació de les candidatures a
la propera seu i a President del Consejo Mundial de Veterinària. Com a resum
comunica que malgrat els esforços fets per Barcelona per a optar a ser seu
del Congrés, molt major fou l'esforç i recolçament institucional i econòmic
rebut per la ciutat japonesa de Yokohama, sent la dita ciutat finalment la
nominada. Com a President del Consejo Mundial va resultar elegit el
representant d'Anglaterra. Informa també que ha portat tots els resums de les
conferències del Congrés i que, a més, existeixen vídeos de temes veterinaris,
lo qual restarà tot a la biblioteca del Col·legi.

6) - Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya. Constitució i membres El Sr
President comenta les incidències de la votació i l'elecció del Sr. Oms,
proposat per aquest Col·legi de Veterinaris, com a President, la del Sr. Ricard
president del Col·legi de Lleida) com a Vice president, el Sr. Molist (Col·legi
de Barcelona), com a Secretari, el Sr Carrè (Collegi de Girona), com a
comarepresentant i la del Sr. autonòmicLiñan (PreSident del Collegi de Tarragona) que fou elegit
com a representant autonòmic al Consejo



També comenta que es va plantejar de fixar les noves dietes per cada reu-
nió del Consell, pero que a petició del Sr. Sabaté es va deixar per una propera
reunió fins que es coneixes l'estat de comptes i el pressupost. En aquest mo-
ment el Sr. Serra pregunta quina és l'aportació de cada Col·legi al Consell i la
tinanciació d'aquest, respon el Sr. President que aquest es financia mitjançant
el segell antiràbic.

Finalment, i per decisió unànime, es decideix fer un informe sobre el tema
de ia financiado i participació de cada Col·legi al Consell per informar als
col·legiats mitjançant el Butlletí Informatiu del Col·legi, tema aquest sobre el
qual es fan moltes consultes.

També informa que va ser tractat el tema dels articles apareguts a Premsa,
i en els quals son mencionats actes suposadament irregulars comesos per
veterinaris. Així mateix, informa sobre la situació de dualitat Col legi-Consell,
en referència als serveis de l'advocat i del periodista.

7) - Discussió de la política amb els mitjans de comunicació. Unia a seguir
Sobre aquest tema el Sr. President informa que, després d'una reunió amb el
Secretari i el periodista, s'ha decidit enviar saludes a tots els mitjans de
comunicació per presentar-nos i oferir-nos, amb la finalitat d'aconseguir una
línia oberta i fluida amb ells i poder exposar la nostra situació dins la societat,
així com les nostres funcions i inquietuds Seguidament s'enviarà una carta

s extensa als directors de la secció corresponent per concertar entrevistes.
S'expressa la total preocupació de la Junta per la necessitat de ser més
presents als mitjans de comunicació i no solament per motius preocupants,
aprovant-se el mantenir un contacte més continu i seguir una pauta marcada
per endavant El Sr. President recorda que disposem de l'Acadèmia de
Ciències Veterinàries de Catalunya, en la qual hi han companys experts en
cadascun dels temes professionals i poden cobrir informacions concretes. Es
recomana la col laboració del periodista Sr. Mano Ruiz amb Na M°. Teresa
Calpe, periodista d'AVEPA Finalment el Sr. President informa sobre les
gestions realitzades i els escrits enviats en relació als últims casos apareguts
a premsa.

8) • Proposta de creació d'un Comitè Assessor d'experts a la J""ta de Govern del
Col·legi. El Sr President explica que, com a President del Col legi, voldria
disposar d'un grup de 6 o 8 col·legiats que composin un comitè assessor de
caràcter consultiu per tractar temes d'importància que puguin sorgir,
aprovant se per unanimitat que el Sr. President faci les gestions pertinents
per a la posada en marxa d'aquest Comitè De la mateixa manera, el Sr.
President proposa que es pugui disposar de la col·laboració i presencio de
veterinaris jubilats, per la qual cosa es precís buscar el sistema que ho faci
possible, acordant-se i acceptant-se per unanimitat que sigui el Sr. Vinas el
que aglutini a tots i de donar forma a l'idea. El Sr. Viñas accepta l'encàrrec, si
be reconeix la dificultat existent per reunir al col·lectiu de jubilats com s'ha
pogut comprobar en anteriors convocatòries.

9) - Envio de saludes i respostes rebudes. Planificació de visites a autoritats i
personalitats. El Sr President dona compte de l'enviament de saludes a totes
es autoritats per a comunicar-tos la presa de possessió de la nova Junta i que
b'ha rebut resposta per part de tots. També comenta el seu interés per la
sol licitar entrevistes amb tots ells i, sobre tot, als Conseller de Governació,
Sanitat, Agricultura, Ensenyament i Medi Ambient, donada l'íntima relació de
les seves funcions amb la professió veterinària. Així mateix exposa el seu
interés en sol licitar entrevistes amb els Presidents de les dues Associacions
de Municipis que existeixen a Catalunya, amb la finalitat de raonar sobre la
Veterinària a nivell municipal. La Sra. Mora proposa la primera visita a la
Degana de la Facultat de Veterinarra, acordant·se que sigUI ella la que, lo
abans possiblereuntes, concerti aquesta encarregarentrevistau

10)- Precs i preguntes S'acorda encarregar una placa per als membres de la
Junta sortint, encarregant-se el Sr. Secretari

La Sra Mora manifesta que el nou format del Butlletí, es del seu grad.



la qual cosa és recolzada per tots els membres de la Junta, indicant el Sr.
President que ha rebut trucades de col·legiats en aquest mateix sentit, si
be hom ha de cuidar el tema de l'ortografia i de l'idioma català.
Respecte a l'empresa de la neteja, el Sr. President comenta que l'anterior
President, Sr Monné, va tenir una conversa amb el propietari d'aquesta i
van quedar en augmentar la tarifa mensual a canvi d'un servei més
eficient.
El Sr. Secrtetari informa que ha estat renovat el contracte de la
Bibliotecària.
La Sra. Mora proposa estudiar la possibilitat d'organitzar un Curs sobre
Higiene Alimentaria amb un grup de metges experts en nutrició
S'aprova que el cordini, però sempre que sigui el Col·legi el que dirigeixi
la seva realització. En aquest mateix sentit el Sr. President informa de la
prompta organització d'unes jornades sobre la utilització del fred dirigit
pel company José D. Esteban.
El Sr. President convoca als Srs. Viñas i Serra pel dia 25 amb la finalitat
d'estudiar la reinversió dels diners invertits a termini a la Caixa de
Catalunya, ja que el venciment es el dia 26
El Sr President comenta l'interès de VETERMON per a disposar d'un espai
al Col·legi per a poder traslladar la seva seu. Per unanimitat s'acorda
que, malgrat la manca d'espai a la seu del Col legi, i donat l'interès social
de l'activitat de VETERMON, tingui lloc una entrevista amb la finalitat de
conèixer les seves necessitats i intentar col laborar en el possible La
Sra. Mora informa de que l'Associació disposa d'un local a la Universitat
Autònoma, reforçant la idea que es recolzi la major col·laboració quan
sigui possible.
El Sr. President informa de la possibilitat d'organitzar una ruta
grastronòmica pels col·legiats que ha estat ofenda al Col legi Aquesta
ruta té lloc per La Rioja i Cantabria. S'aprova l'estudi de la seva viabilitat,
ja que aquest tipus d'activitats socials s'han de fomentar pel gaudiment
de tots.
El Sr. Secretari informa sobre la reunió organitzada pel Delegat d'Hisenda
de Barcelona amb els representants dels Col·legis Professionals amb la
finalitat d'organitzar la mútua col laboració per a la realització del cens
del nou Impost d'Activitats Econòmiques (I.A.E.) que substitueix la
Llicència Fiscal i la Radicació. A l'esmentada reunió van assistir el Sr.
Secretari i el Sr. Fernando Rayo Lafuente. Hisenda distribuirà als
Col legis el suport informàtic del programa que faciliti la declaració als
col·legiats. La forma de dur-lo a la pràctica s'informarà en el proper
Butlletí, ja que la declaració s'ha de presentar abans del 13 de desembre
pels que ja estan donats d'alta i abans del 31 de desembre pels que
comencin llur activitat a partir del 1e ' de gener de 1991. Dins de la
discussió del tema surten problemes com la necessitat de pagar per dues
vegades la Seguretat Social en casos com el dels funcionaris que a més
tenen consultes privades. També surt el tema del gabinet assessor
que s'ofereix als col·legiats i del qual s'han rebut diverses queixes. Per
unanimitat es decideix estudiar ambdós casos i exposar-los en una
propera Junta de Govern
El Sr. Secretari informa de les diverses invitacions rebudes per assistir a
actes de representació, amb la finalitat de distribuir l'assistència
d'aquests actes.
El Consejo General de Colegios Veterinarios de España sol licita la com-
posició del quadre docent de la Facultat de Veterinària, de la qual cosa
s'encarrega la Sra Mora
El Sr. Secretari dona compte d'una notificació rebuda del Departament
d'Agricultura, referent a col·legiats que han retirar segells de vacunació
antirràbica i no han satisfet l'import de res taxes, decidint enviarla al
Consell.



El Sr. Ardèvol informa de la necessitat d'estudiar la futura informatització
del Col legi. Hi ha dues possibilitats, una, la d'instal lar els ordinadors
compatibles necessaris a cada secció del Col·legi o bé instal lar un ordi-
nador central i les terminals necessàries que a més possibilitin la cone-
xió exterior i viceversa. Per unanimitat s'acorda que el Sr. Ardèvol pre-
pari un ¡nforme-pressupost de les possibilitats més practiques i econòmi
ques i les presenti a la Junta pel seu estudi.
El Sr, Serra informa a la Junta que passarà cada dimarts pel Col·legi per a
despatxar els temes econòmics que siguin necessaris.
Es decideix deixar a decisió del Secretari la convocatòria de la propera
reunió de Junta per tractar de comptar amb la totalttat dels seus mem-
bres, ja que existeixen diversos compromisos personals i professionals.
El Sr President sol·licita a tota la Junta que reservin el primer dimars de
cada mes per a assistir a la Junta Ordinària.

I sense més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió sent les 0,20 hores del
dia 18-9-91

EL SECRETARI,
Vist i plau

EL PRESIDENT,

OFERTES I DEMANDES

• Lesseps Motor, S.A.
Grupo Volkswagen

CONDICIONS ESPECIALS
PER ALS

ASSOCIATS DEL
COL·LEGI

Av. Hospital Militar, no. 77 08023 BARCELONA Tf 210.49 00

ELS INTERESSATS, DEMANAR PER LA SRTA. MARIBEL VILLACAMPA

Disposo de local zona cèntrica de Granollers (Vallès Oriental)
Cerco laboratori que l'utilitzi per a la venda/distribució en exclusiva de llurs

productes. Soc veterinari en exercici lliure.

Interessats truqueu al telèfon (93) 846 54 83 de dilluns a divendres de 17,30 a 20,30
o dissabtes de 10 a 13 hores. Demanar per Francesc.

VETERMON
Nt.-cesita la incorporació immediata d'un veterinari per completar l'equip

format per Ferran Jori i Adolf Sanz, que actualment treballen a Guatemala.
Els interessats, podeu enviar els currículums o sol·licituds a la seu de

VETERMON També ho podeu fer els interessats en participar en el projecte Zaire.

VETERMON - FACULTAD DE VETERINARIA

Universitat Autònoma d Barcelona 08193BE:LLATERRA FAX: 581 20 06



HOSPITAL VETERINARIO SITUADO EN BARCELONA
precisa veterinario para urgencias clínicas de pequeños animales. Se requiere
experiencia. Interesados enviar C.V. a:

HOSPITAL VETERINARIO DR PALACIOS
Av Sarrià, 137 A 08017-BARCELONA

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PRECISA

VETERINARIO

con experiencia en patología y técnicas de laboratorio. Horario de 7 a 15 horas.

Dominio del inglés

Escribir adjuntando C V. al apartado de correos 5066 08080-BARCELONA

Grupo de Empresas

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. (

DIVISIÓN VETERINARIA
precisa cubrir el puesto de ASESOR TÉCNICO COMERCIAL

Se requiere:
Licenciado/a en veterinaria, especialidad clínica o producciones pecuarias.

- Edad entre 23 y 30 años.
- Se valorará experiencia en un puesto similar, aunque no es imprescindible.
- Buenos conocimientos del idioma inglés.
- Permiso de conducir y disponibilidad para viajar.

Se ofrece
- Incorporación en una empresa multinacional en fase de gran expansión y

desarrollo.
• Formación continuada a cargo de la empresa.
- Retribución económica acorde con las características del puesto y amplias

ventajas sociales

Las personas interesadas en este puesto de trabajo deberán contactar
telefónicamente con el

Opto. Recursos Humanos, Srta Lidia Torres, Tf. (93) 404 51 23

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL AGROPECUARIA

necesita Técnico Veterinario recién licenciado, pero con experiencia en el sector de patología
manejo de porcino y rumiantes, para trabajo de asesoramiento a fabricantes de pienso y granjas.

Tf. 401 97 39 Sr. SERRAT Referencia 1.115

Traspàs de clínica veterinaria, per canvi d'activitat
Situada a la zona de Gracia de Barcelona, en exercici des de 1978 i amb clientela

de petits animals i rèptils. Autoritzada també com nucli zoològic, porta anexe
importació i venda de rèptils

Els interessats poden concertar entrevista personal al telèfon (93) 219 10 50 de
dilluns a divendres de 11 a 13,30 h. I de 17 a 20 hores


