
COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

Utim. 13 DESEMBRE 1992

EDITORIAL i
S'acaba el 1992, ha estat un any important en molts àmbits de la nostra

societat, hem deixat enrera esdeveniments irrepetibles i l'eufòria d'un any

molt esperat. Ara, a portes del 1993 amb la perspectiva del mercat únic,

d'una Europa caminant cap a una gairebé utòpica unitat, i l'irreversible crisi

econòmica, ens preguntem com, tot plegat, afectará a la nostra professió.

Per això avui, més que mai, volem desitjar-vos bones festes i un feliç any

nou, i que aquestes frases tantes vegades repetides no siguins un grup de

paraules mil cops sentides, sinó el desig conjunt del Col legil de Veterinaris

de Barcelona que, malgrat els canvis que ens reportarà aquest any que

comença, les dificultats siguin salvables i tinguem tots "un feliç 1993".

Ei COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA

desitja a tots els seus col·legiats, familiars i amics un

!BON NADAL ¡
i un pròsper i feliç

ANY 1993



NOTICIES

La Reial Academia de Ciències Veterinàries
anuncia concurs per a la provisió de dues vacants
d'Acadèmic de Número, una adscrita a la Secció 2*.
(Medicina Veterinaria) i l'altra a ta Secció 3".
(Zootecnia) a optar a les mateixes, es necessiten els
següents requisits

Ser espanyol.
Estar en possessió del Grau de Doctor en
veterinària.
Comptar al menys amb deu anys d'antiguitat

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " en l'exercici de la professió veterinària.
Haver sedistingit notablement en l'especialitat.

Les soüicituts hauran de ser avalades per quatre Acadèmics de número de la Reial Acadèmia
de Ciències Veterinàries i s'acompanyaran d'una relació dels mèrits del candidat. S'enviaran al:

Secretari General de l'Acadèmia, Or. Jaime García Hernández.
Facultat de Veterinària. Pavelló de Fisiologia.

Ciutat Universitària. 28040 Madrid.

CONVOCATÒRIA
DE DUES PLACES

VACANTS
D'ACADÈMIC
NUMERARI

LOTERIA DE NADAL

Com cada any el Col Icgi juga a la Lotena de Nadal, amb el número:

6 4 6 4 0
en participacions de 500, 1 000, 2.000, 3.000 i 5.000 pessetes

Us recordem que cada participació té un increment
del 10% amb destinació al

Fons Mutual d'Ajuda



Dia: 27 de gener de 1992
Lloc: Col·legi Oficial de Veterinaris de

la Província de Barcelona
Av República Argentina, 23-25
Telèfon: 212 12 08

Hora: 16,30

JORNADES TÈCNIQUES
SOBRE PATOLOGIA I

TERAPÈUTICA PORCINA

Patrocinat per: CYANAMID IBÉRICA - LABORATORIOS CALIER, SA

PROGRAMA

Presentació a càrrec del moderador Prof. Dr. Arturo Anadón Navarro
Problemes respiratoris més importants en l'actualitat d'origen bacterià, en bestiar porcí.
Avenços recents.

A càrrec de: Prof. Dr. David Taylor
Catedràtic de Patologia Infecciosa
Facultat de Veterinària de la Universitat de Glasgow

Paper del TIAMUTIN en el control dels problemes respiratoris del bestiar porcí
A càrrec de: Sr. Joan Marca Puig

Director Tècnic de
LABORATORIOS CALlER, S.A.

Paper de la AUREOMICINA en el control dets problemes respiratoris del bestiar porcí.
A càrrec de: Tècnic de CYANAMID IBÉRICA

Efectes sinèrgics de l'associació AUREOMICINA-TIAMUTIN en el control de problemes
respiratoris actuals del bestiar porcí.

A càrrec de: Dr. David J.S. Taylor
Col·loqui
Precs i preguntes
Còctel per a tots els assistents.

Ja ha sortit l'última part del "Tratado de
Porcinocultura" Es un magnífic i exhaustiu estudi
de la canal i la carn porcina, amb una hábil i clara
Exposició de tots els elements que les influeixen,
sn les mateixes, tes seves qualitats i defectes,
Gasificació, sense oblidar aspectes nutritius i
sanitaris, per acabar amb la Legislació
Veterinaris, intercanvis d'animals i productes de
'a CEE.

En definitiva un gran i interessant llibre tant
P®r als tècnics pertanyents a les diferents àrees
del camp de (a porcinocultura, com per aquells
productors de ramat porcí, escorxadors, sales
d'especejament, industrials càrnies relacionats
amb aquest negoci.

TRATADO DE
PORCINOCULTURA

Tomo 3
La canal y la carne

porcina
Antonio Concellón Martínez

Editorial AEDOS
Barcelona 1992



CURS DE PREPARACIÓ PER A LA PART DE DRET
ADMINISTRATIU DE LES OPOSICIONS A LA GENERALITAT

El Col·legí Oficial de Veterinaria de la Provincia de Barcelona está organitzant un curs de
preparació per a la part de dret administratiu de les oposicions a la Generalitat de Catalunya.

Interessats truqueu a la Secretaría del Col·legi
Telèfons 212 12 08 - 211 24 66

A efectes de la continua demanda
per part de diferents empreses del
llistat de col·legiats, preguem que si
algú no desitja sortir a aquest
llistat, ens ho faci saber per carta.

Secretaria del

COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE

BARCELONA

OPOSICIONS

A mitjans de gpner es convo-
caran 85 places d'oposicions
veterinàries a la Generalitat
Els exàmens tindran lloc
l'abril o el maig, us infor-
marem més detalladament
en propers butlletins.

Centres autoritzats durant el
mes de novembre

CONSULTA VETERINÀRIA MONTCADA
Pg. Rocamora, 8 - 089110 MONTCADA

CLÍNICA VETER-CENTRE
Germans Castells, 16 - 08700 IGUALADA
Pas de consulta a clínica

COMITÈ ASSESSOR
PER LA CLÍNICA

DE PETITS ANIMALS

El proper mes de gener de 1993 es donaran els diplomes dels següents
cursos realitzats al Col·legi:

CURS D'INSPECCIÓ D'ESCORXADORS
del 20, 21 i 22 de març de 1992

CURS DE TRACTAMENT
FRIGORíFIC DELS ALIMENTS

del 15, i 22 i 23 de maig de 1992



RESUM D'ARTICLES EXTRETS DE LA PREMSA BELGA
OCTÜBRE-NOVEMBRE 1992

Cedits pel Sr. Josep Godta President del Col·legi Oficial de Veterinaris
de ta Província de Girona

Els inspectors veterinaris de la sanitat diuen que la carn
està totalment injectaria d'hormones

Brusselles: Arran del recent atracament de la màfia de traficants d'hormones al domicili d'un
inspector veterinari, 23 inspectors de West-Vtaanderen voten presentar la dimissió temeni per ta
seva seguretat. Els veterinaris han advertit al consumidor que tot el vacum d'escorxador està
injectat amb hormones. En una carta adreçada al consumidor, els 23 inspectors de ITnstitut de
Selecció Veterinària diuen que ja fa bastant temps, i com més va més, que estan intimidáis per ta
màfia de les hormones.

Segons els facultatius, el sector carni fa cas ornis dels advertiments dels veterinaris.
En circumtàncies així, als inspectors els és impossible de continuar amb llur treball.

Pressionats per les respectives famílies, desitgen ésser retirats del seu treball. I en la seva qualitat
d'inspectors sanitaris, prevenen al consumidor que en l'engreix dels vedells s'empren grans
quantitats de sustancies hormonals. El bestiar vacum destinat a l'escorxador està injectat per tots
costats amb distintes combinacions d'hormones, la qual cosa constitueix un gran perill per al
consumidor.

Uns altres productes no coneguts fins ara, i també noves mescles hormonals, no controlades,
es fan servir sense saber quines conseqüències poden tenir sobre el consumidor.

Com diuen els 23 firmants de la carta: "no tenim cap control sobre la carn de vacum i segons ©/
nostre parer només hi ha una solució: deixar que oi consumidor decideixi si vol tenr un producte aixi en
«I seu ptaT. El ministre de Sanitat, Laurette Onkelinx, ha sol Meitat al seu cot lega d'Afers Interiors
protecció especial de la força pública per a aquests inspectors.

Sanitat llança una immensa ofensiva contra la màfia
dels traficants d'hormones. El Govern es desvetlla

El Govern ha anunciat la guerra contra la màfia dels traficants d'hormones.
El control en els escorxadors es realitza duna manera exhaustiva, tant pel que fa als animals vius

°°ni a les canals.
A fi que ets veterinaris oficials puguin desenrotllar la seva comesa amb independència i seguretat

absolutes estan sota la protecció de la policia.
Com a reacció els veterinaris de Sanitat han tingut reunions d urgència amb el ministre de Sanitat,

Perquè l'ús d'hormones a la car és nociva per a la salut, raó per la qual volen atacar la màfia de les
normónos amb tots els mitjans necessaris per tal de poder garantir una carn sana no hormonada
al consumidor.

Així mateix, han decidit d'establir una coordinació amb Sanitat, Justicia, Agricultura i Afers
Interiors perquè el control sobre la carn sigui més eficient.

D'aquesta manera han aconseguit una major protecció per als inspectors, una més ràpida acció
de la justícia sobre els infractors i un control de totes les etapes de creixement del bestiar destinat
a l'escorxador

Agricultura recomana als minoristes, majoristes i carnissers que rebutgin la carn amb hormones
' que acceptin només la carn sana que durà a partir de novembre el segell "medalla d'or" en totes
les canals i peces.

S'ha demanat que al Senat es nomeni una comissió de seguiment sobre la màfia de tràfic
hormonal.

la coacci6 de la màfia de les hormones contra els veterinaris ha arribat fins a l'extrem de
disparar trets sobre el domicili d'un d'ells, la qual cosa fa que ara rebin protecció de la policia
durant el treball i quan són fora.



NECROLÓGICA

FRANCESC BORRELL I VALLS

Ha mort cristianament el dia 21 de novembre de 1992, a l'edat de 58 anys
El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, ho fa saber a llurs amics i coneguts i prega tenir-

lo present en les seves oracions.

ASSESSORIA JURÍDICA
Crisi i Morositat

La greu crisi econòmica en la qual ens trobem, afecta especialment la morositat. El Banc
d'Espanya ha reconegut que la morositat encara no ha abastat el seu grau màxim, i el propi Director
de la Inspecció del Banc d'Espanya ha assegurat recentment, que fins al menys la segona meitat
de 1994 continuará incrementant-se aquesta situació.

Si observem altres dades, la situació és encara més decebedora. Breument podem recordar.
Ens trobem amb la mitjana més alta de desocupació de tota Europa, el 15% segons el "Instituto
Nacional de Empleo" i el 18,3% segons el "Instituto Nacional de Estadística". En els nou primers
mesos de l'any han quebrat 278 empreses, quan en tot l'any 1991 havien quebrat 243 i en 1990 tan
sols 11. D'altra banda les empreses que han fet suspensió de pagaments en el mateix període de
nou mesos han estat 532 enfront de 526 en tot l'any 1991 i solament 24 al 1990. l_a tasa de
creixement interanuat s ha situat en el 5.2%, en tant que ta inflació subjacent ha abastat el 6,8% que
és el nivell més alt dels tres últims anys i el diferencial de la inflació respecte a d'altres països de
la CEE está incrementant se

En definitiva, el Banc d'Espanya ha corregit a la baixa les previsions de creixement (producte
interior brut) per a l'any actual i el pròxim, fixanUes en el 1,3% i el 0,8% respectivament, mentre
que el Ministeri d'Economia ha establert el 1,5% i el 1%. Per al primer semestre de 1993 la previsió
de creixement és del 0,2% segons el Banc d'Espanya.

Amb aquesta perspectiva, és inevitable que els morosos afectin al professional veterinari en
qualsevol de les seves activitats. Es difícil fer un resum aquí dels diversos procediments que pot
iniciar aquella persona que reclami una determinada quantitat a qui ha impagat els seus serveis.
En qualsevol cas, hem de recordar-vos que en el cas de que s'hagi d'acudir ats Tribunals, haurà de
tenir-se en compte tant la quantia de la reclamació com la manera com estigui documentat el deute.

Tot plegat, determinarà la classe de procediment judicial que va a tramitar-se i que es molt
diferent en quant a la seva duració i efectes en un o d'altres casos. Per exemple, si el deute es
troba documentat en un títol executiu (xecs, lletres de canvi o pagares) el procediment és molt més
ràpid i es procedeix l'embarg previ dels béns del demandat. Si al contrari, no es disposa d'aquests
documents, s'haurà interposar una demanda d'acord amb ta quantia, que serà de judici verbal, de
cognició, declaració de menor o de major quantia. Normalment el procediment en aquests casos
és el de cognisció que compren les quanties de 80.000 fin3 a 800.000 pessetes, i es pot dir també
que és relativament breu, encara que no s'efectua l'embargament preventiu com en els executius.

Cal, així mateix, recordar que durant el transcurs de tres anys prescriuen les accions per al
compliment del pagament per l'exercici de la professió, sempre que dita prescripció no s'hagués
interromput (arts. 1967 i 1973 del Código Civil). Això significa que qui pretengui reclamar el
pagament dels seus serveis professionals a un tercer, haurà de fer-ho en el plac màxim de tres anys



Boletín Oficial del Estado
. núm 277 dfa 18-11-1992

Ministerio de Agr icu l tura, Pesca y Al imentación. Universidades. Cuerpos Docentes
Universitarios.- Resolución de 26 de oclubre de 1992, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
convocan a concurso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

'" i núm 27v dfa 20-11 1992
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno.
Reglamentaciones Técnico SanitariasHeat Decreto 1320/1992, de 30 de octubre, por el que se
modifica el Real Decreto 1477/1990, de 2 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación
Técnico-Sanitaria de los aromas que se utilizan en los productos alimenticios y de los materiales
de base para su producción.

. núm 282 dfd 24-11-1992
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno.
Reglamentaciones Técnico SanitariasReal Decreto 1322/1992, de 30 de octubre, por el que se
Establecen las condiciones de sanidad animal a las que deben ajustarse los intercambios
'ntracomunitarios y las importaciones de carnes frescas de aves de corral procedentes de países
terceros.

. núm 288 dfa 1-12-1992
Ministerio de Agr icu l tura , Pesca y A l imentac ión. Sanidad animal. Real Decreto 1316/1992,
^ 30 de octubre, por el que se establecen los controles veterinarios y zzotécntcos aplicables en los
intercambios ¡ntracomunitarios de determinados animales vivos y productos con vistas a la
realización del mercado interior.

Decreto 1346/1992, de 6 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 425/1985, de
20 de marzo, que establece el programa coordinado para la erradicación de la peste porcina
africana.

Decreto 1347/1992, de 6 de noviembre, por el que se modifican las normas de lucha contra
l a peste equina y se establecen las condiciones de sanidad animal que regulan los movimientos
intracomunitar ios d<5 équidos y las importaciones de estos animales procedentes de países terceros.

Boletín Oficial de la Generalitat de Catalunya
*C.núm. 1633., dfñ 21-8.-92

Departament de Governació. Resolució de 14 d'agost de 1992, per la qual es dóna publicitat a
l'Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 3 i 4 d'agost de 1992, d'aprovació de l'oferta
Pública d'ocupació dels cossos de funcionaris d'administració especial per a l'any 1992.

fX)GC. núm . 1643., dfd 9-9-1992
Departament de Sanitat i Seguretat Social. Ordre de 20 d'agost de 1992, de convocatoria del curs
cte diplomats en sanitat per al curs acadèmic 1992-93.

DOGC. nóm . U>44. din 14-9-1992
Departament de Sanitat i Seguretat Social. Resolució de 5 de febrer de 1992, de convocatòria de
concurs de mèrits per a la provisió del Hoc de cap de Negociat de Taxes i Habilitació, adscrit al
Servei de Secretaria Administrativa de la Subdirecció General d'Administració i Personal de la
Secretaría General del Departament de Sanitat i Seguretat Social.



VGC. nÍJIfl . 1649. dfñ 25-9-1992
«parlament d'EnsenyamenL Resolució de 14 d'agost de 1992, per la qual la CIRIT adjudica ajuts
er a l'organització de cursos científics especialitzats (cursos CIRIT).

niifït. 1656. ü(ñ 14-10-1992
tepartament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Ordre de 30 de setembre de 1992, per la qual es
rea la Denominació de Qualitat Xai de la Raça Ripollesa i ei seu Consell provisional.

C. núm . 1660. dfo ZMO-1992
Apartament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Ordre de 30 de setembre de 1992, per la qual
/estableixen les condicions de sol·licitud de classificació dels establiments elaboradors de
>roductes carnis

TÜÜC. núm . 1666. dia 6-n-1992
Apartament de Treball. Resolució de 5 d'agost de 1992, per la qual s'ordena la inscripció i la
jublicaciò del It Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat
íe Catalunya.

núm., 1675. f/fa 27-11-1992
Departament de Medi Ambient. Decret 255/1992, de 13 d'octubre, relatiu als òrgans competents
i Catalunya en matèria d'etiquetatge ecològic.

ÜOGC. núm . 1676. díñ 30-11-1992
departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Ordre de 19 de novembre de 1992, per la qual es
prorroga el termini de presentació de sol·licituds que preveu l'Ordre de 30 de setembre de 1992,
oer la qual s'establelxen les condicions de sol·licitud de clasificado dels establiments elaboradors
de productes carnis.

Diario oficial de las Comunidades Europeas

Reglamento (CEE)- N°, 3093/92 de la Comisión, de 27 de octubre de 1992, por e) que se modifica
el Anexo III del Reglamento (CEE) n°. 2377/90 del Consejo que establece un procediminto
comunitario de fijación de los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios en los
alimentos de origen animal.

DXU. núm . 312, CtÍB 29-10-1992
Comisión (92/508/CEE)- Decisión de la Comisión, de 20 de octubre de 1992, que modifica la
Decisión 91/516/CEí por la que se establece la lista de los ingredientes que se prohibe utilizar en
los piensos compuestos.

n.0.1. m'm . S2 13 n 1992
Directiva (92/95/CEE)- De la Comisión, de 9 de noviembre de 1992, por la que se modifica el Anexo
de la séptima Directiva 76/372/CEE que establece métodos de análisis comunitarios para el control
oficial de piensos.

Ü.O.L núm . 3.11. ÚLi 17-17-1992
Comisión (92152 5ICEE)- Decisl6n de la Comlsl6n, de 3 de noviembre de 1992, por la que se f,jan
las condiciones de autorización de los puestos de inspección fronterizos de la Comunidad
encargados de los controles veterinarios en el momento de la introducción de productos
procedentes de países terceros.



° quedaran prescrits els seos drets. Tal prescripció s'interromp per la reclamació davant del3
• ribunals o bé per la reclamació extrajudicial del acreedor i per qualsevol acte de reconeixement
<fel deute pel deutor.

No es precís recordar que qualsevol acció judicial comportarà unes despeses per a qui la
I r e c ·ani i , menys quan s'aculli als beneficis de litigar com a pobre. A més el procediment és sempre

l l a r9 i pot resultar ineficaç si el demandat resulta insolvent, per la qual cosa serà necessari e
irnprescindible conèixer prèviament a qualsevol acció judicial, els béns a nom del deutor per tal que
Pugui assegurar-se el compliment de la sentència.

En resum, davant un impagat o morós amb el qual s'han esgotat totes les gestions amistoses,
es recomana amb carácter previ i abans d'efectuar cap despesa per a iniciar un procediment
judicial:

•'') • Sol licitar informes de solvència del deutor.
b) - Intentar si fos possible que el deutor firmi un xec, lletra o pagaré a un termini

determinat, per a disposar d'un document executiu.
Sens dubte i com sempre la millor de les mesures es la preventiva. És a dir, cobrar els serveis

a l c°roptat i procurar no facturar a persones amb les quals hom no té una mínima seguretat de
cobrament.

Joan Beltran Rahola

AGENDA

Horari;
Bata inici:
Preu del cur»:
'"formació:

L

prevista: 9 setmanes
Dijous de 18 a 21 hores
21 de gener de 1993
28.000 pessetes
Secretaría del Colegí Oficial de
Veterinaris de Lleida.
Telèfon (973) 26 93 42

PROGRAMA

CURS SOBRE
ALIMENTACIÓ DE
M0N06ÀSTRICS

L- BRCMATOLÒGIA I . Introducció. Descripció dels tipus de pinsos. Matèries primes en
l'alimentació de monogàstrics: cereals, fonts protaiques, grasses,...
Professor responsable: Francesc Puchal (UAB).
Data: 21 de gener de 1993.

l i . , BROMATOLÒG1A II Subproductes. Estructures de fabricació i venda.
d e responsable: Francesc Puchal(UAB).
Data: 28 de gener de 1993.

UI.- BIOQUÍMICA I. Paràmetres químics d'iportància nutricional. Proteïnes.
aminoàcids, grasses.

Professor responsable: M. Dolors Baucells (UAB).
Data: 4 de febrer de 1993.

IV.- BIOQulMCA Il.Profe Energiasor. Sistemes energètics en úsBaucells., Unitats de mesura
Professor responsable. M. Dolors Baucells.
Data: 11 de febrer de 19S3.



TEMA V.- NUTRICIO APLICADA. Necessitats de les aus, conills i porcí. Introducció a la
formulació per programació lineal.
Professor responsable: Eduardo Ángulo (U de Ll.)
Data: 18 de febrer de 1993

TEMES VI i VIL- PRÀCTIQUES
DE RACIONAMENT Professor responsable: Eduardo Angulo
PER ORDINADOR Dates: 25 de febrer i 4 de març de 1993.

TEMA VIII.- ADDITIUS I.

TEMA IX - ADDITIUS II.

Professor responsable: Francesc Puchal.
Data: 11 de març de 1993.

Professor responsable: Francesc Puchal
Data: 18 de març de 1993.

L'assistència al curs es obligatòria
(minim del 80% de les classes teòriques i 100% de les classes practiques.

En finalitzar el curs es realitzarà una prova d'avaluació que s'ha de superar

Abans de la realització de la prova d'avaluació és realitzarà una"taula
rodona" sobre el desenvolupament del curs i anàlisi dels aspectes pràctics

sobre "Desequilibri de la Nutrició'* i "Nutrició i Qualitat dels productes".

CURS DE
RADIOLOGIA
VOCALIA II

Dates: Divendres dia 5. Tarda
Dissabte dia 6. Tot el dia
Diumenge dia 7 Matí

Duració: Un cap de setmana
Preus:

- Realització del curs de capacitació, visi-
la a la instat lació i presentació del pro-

*Kmmmmm*mmmm—mmmmmn^mamm jecte al Ministeri d'Indústria 70.000 pies
- Realització del curs 20.000 ptes.
- Projecte i presentació al

Ministeri d'Indústria 50.000 ptes.
Aquests preus estan subjectes a possibles increments en cas de despeses suplementàries

ocasionades per desplaçaments de professorat o lloguer de sales.
Aquests increments no serien superiors a 5.000 ptes.

Organitza: AVEPA
Lloc: Col·legi Oficial de Veterinaris de la Provincia de Barcelona.

Av. República Argentina 23-25. 08023 Barcelona.
Més informació a:

Secretaria d AVEPA telèfon (93) 418 73 12
de dilluns a divendres de 9,30 a 14,00 I de 15,00 a 20,00 hores



La "Real Escuela de Avicultura" convoca diversos
cursos per a 1993. que començaran at febrer i finalitzaran
a l juny, de tipus teòric-pràctic. Tindran una durada de
quatre setmanes, comprendran la següent temàtica:

Producció de carn de pollastre.
- Avicultures alternatives (2 setmanes)

Producció comercial d'ous.
Reproducció e incubació.

CURSOS
D'AVICULTURA

Tot» el» curso» e t troben reconeguts oficialment per la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació_dirigiu-yo|s a.
REAL ESCUELA DE AVICULTURA

Plana del Paraíso, núm. 14
08350 ARENYS ÜE MAR (BARCELONA)

Telèf. (93) 792 11 37 Fax (93) 792 15 37

Taula rodona sobre: "MERCAT ÚNIC 1993: IMPACTE
PER A LA VETERINÀRIA DE SALUT PÚBLICA"

Data:
Hora:
Lloc:

Intervindran:

Moderador:

20 do gener de 1993
08350
Col·legi Oficial de Velerinaris de Barcetona

Sr. Jaume Giné i Oaví
Director Executiu del Patronat Català Pro Europa.

Sra. Ma. Teresa Mora i Ventura
Professora Titular d'Higiene i Inspecció dels Aliments de la U.A.B.

Sr Eduard Mata i Albert
Cap de Servei de Veterinària de Salut Pública, de la DG de S.

Sr Pere Mercader i Vilardell.

ACTA JUNTA DE GOVERN
dia 10-11-1992

A les nou del vespre del dia 10 de novembre de 1992 es reuneix en sessió ordinària, a la seva
social, la Junta de Govern del Cc4 legl Oficial de Veterinaris de la província de Barcelona, amb

l a as::istència de la totalitat dels seus membres, sota la Presidència del Sr. Joaquim Sàbaté i Aran-
da1), actuant Lecturaactacom a S8ssl6enteriorSecretari el Sr:Es. José Juan Rodriguez, sent el seu desenvolupament el següent:
!) I ecturaacta sessióanteriqr Es procedeix a la lectura de l'acta de la sessió del 10-11-92, la qual

es aprovada per unanimitat.



2) Informede Presidència: El Sr. President informa de les gestions realitzades amb l'entitat finan-
cera que aporta ajut econòmic pels Premis d'Estímul a l'Estudi, aconseguint doblar la seva
aportació. Resta pendent l'aprovació, per part de l'Assemblea General, l'increment corresponent
ai Col·legí.

Insisteix en incrementar la presència de professionals veterinaris en les matèries relatives
al medi ambient, per la qual cosa és necessari lïncentivar l'interès de les noves generacions i
fomentar l'estudi professional de les mateixes. La Junta aprova, per unanimitat, impulsar totes
aquestes iniciatives i animar a l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya per a que
estudií el tema en profunditat.

Seguidament informa de les Jornades que la Diputació de Barcelona va organitzar a Sitges
sobre la problemàtica de la gestió de l'Administració en relació als animals de companyia i en
la qual la presència de veterinaris va ser molt nombrosa.

També informa de la Jornada que va tenir lloc a la Facultat de Veterinària amb motiu de la
visita dels inspectors de la CEE a la mateixa per valorar el seu funcionament. M". Teresa Mora
informa que la inspecció fou molt complerta i es va desenvolupar amb normalitat', i quedaren
tots a l'espera dels resultats, els quals trigaran a conèixer's.

El Sr. Castelar, a instància del President informa de la reunió de la comissió mixta que s'ha
format per l'estudi det projecte de reglament del medicament veterinari. D'ella s'ha confeccionat
un escrit que serà enviat a les diferents autoritats per a que la professió sigui escoltada abans
que el reglament sigui publicat definitivament al BOE

El Sr. President expressa la seva satisfacció pel bon desenvolupament de les Jornades sobre
Brucel losi realitzades a primers de mes en un hotel de ta costa del Maresme. L'assistència fou
molt amplia i s'està a l'espera de la subvenció de la Generalitat per tancar el capítol econòmic,
el qual s'espera resulti equilibrat per poder fer l'estudi final de resultats. El Sr. Ardevol fa una
exposició dels detalls més importants.

Finalment, comunica que el proper dissabte ha d'anar a Madrid per assistir a l'Assemblea
General del Consejo, en la qual es tractarà la nova Uei de Col legis Professionals i les quotes
col·legials.

3) Informe vocal íes:
a) El Sr Ferrés fa un resum de l'estat actual de les negociacions que s'estan portant a terme

entre els Sindicats i l'Administració en referència a la valoració de les funcions exercides i
els mitjans necessaris pel treball desenvolupat pels funcionaris. En principi s'ha presentat
pels Sindicats una escala diferent segons dedicació a escorxadors per un costat i, en lo
referent a les diferents condicions comarcals en lo referent a Agricultura i Sanitat.

b) M\ Teresa Mora comunica el seu interès en realitzar una Jornada sobre l'Adequació de les
Indústries de la Alimentació a la nova normativa resultant de l'aplicació de les Directives de
la CEE. Per això està en contacte amb responsables del Departament de Sanitat. La Junta
aprova per unanimitat l'iniciativa.

c) El Sr. Viñas llegeix una carta rebuda de PSN en la qual sol liciten informació sobre la situació
dels jubilats a la província i la possibilitat que la Mútua organitzi algun tipus d'activitat dins
d'aquest col lectiu. Es tracta d'una enquesta que s'ha d'estudiar i respondre. Tant mateix
informa d'una nota rebuda sobre la celebració del Congreso Nacional de Mayores. Comenta
la reunió realitzada a Saragossa per commemorar els 50 anys de començament d'estudis
a la Facultat, i hi ha un document del qual aporta fotocòpia.

d) E) Sr. Serra informa de la manca d'acord amb l'empresa Pista Cero per fer front al
pagament i fínalitzaciò de la instal lació informàtica S'acorda que el Sr Serra s'encarregui
de posar-se en contacte amb aquesta empresa per solucionar definitivament el problema

e) El Sr. Castelar insisteix en la necessitat de mantenir una reunió de la Comissió de Segui-
ment de la Campanya de Vacunació Antiràbica per conèixer a fons el desenvolupament de
l'actual campanya i estudiar l'actuació pel 1993. També recorda la necessitat d'aclarir l'estat
actual del PROSEREME donat ja el sorgiment de problemes. Sot licita que la Borsa de Tre-
ball col labori amb la informacl6 de temes com els traspassos de consultoris. Alerta de la
proxime n Cursos que amb títols com perruqueria canina donen inici a temosmés bucals i
dentals i d'altres que s'aproximen a temes veterinaris. Una vegada coneguts més detalls



hauria d'exigir-se, almenys, un aclariment dels mateixos. Seguidament invita a la Junta a
començar una relació amb la Facultat de Veterinària pel que fa a les instat lacions i fun-
cionament de l'Hospital Veterinari. S'acorda començar amb el tema deixant al Sr. Castelar
i Srta. Mora que siguin ells els qui ho desenvolupin. Finalment sol licita un increment en el
funcionament de la Biblioteca i es doni més divulgació al seu contingut i possibilitats d'ús.

f) Per part de Secretaria es dóna compte dels següents punts:
Comitè de Deontologia Es sol licitar que és tracti de donar més fluïdesa a la resolució
dels expedients per evitar retards a les parts implicades. Es decideix comunicar-ho així
al Comitè.
Llibre Col·legial: Es presenta ta prova definitiva del mateix. S'acorda sol licitar pres
suposi amb fulls intercanviables per poder actualitzar-lo i incloure llistat de col legiats
Premi Purina. Veterinari Jl lustre: Ha estat sol·licitat a la Junta l'enviament de
candidatures, acordant-se la elaboració d'un llistat previ d'aspirants.
Aparcameni del Col legi. S'informa de lus indegut que en algunes ocasions es fa de les
places de que disposa el Col legi al pàrking de l'edifici col·legial, deixant el vehicle
aparcat dia i nit. Es recorda que dites places son per gestions puntuals, I solament en
casos excepcionals i coneguts per la Junta poden ser usats d'altra manera. S'acorda
que el Secretari es posi en contacte amb aquests col legiats per obrar en conseqüència.
Biblioteca: Seguint amb el que ha exposat pel Sr. Castelar es dona compte de
l'acabament del llistat informatitzat dels fons de la biblioteca. Falta ordenar l'arxiu. Es
proposa la contractació d'un bibliotecari per la seva adequació I posada en marxa.
Inicialment es refusa l'idea i es proposa un estudi econòmic.
Fons Mutual D'Ajuda. Es recorda la necessitat de mantenir una reunió i estudiar els efec-
tes de la nova Llei de Col·legis Professionals. S'estudia el cas del company Antoni
Armengol i Tatje (e.p.d.) mort en accident de tràfic i s'acorda enviar tol l'expedient a la
seva familia.

Amb càrrec a aquest Fons es concedeixen ajuts, per diferents motius, per un total
de 37.000 pessetes.

Es proposa l'elaboració d'un pressupost de despeses immediates desenvolupant se
posteriorment per seccions, amb la finalitat d'agilitzar alguns tràmits imprescindibles.
S'acorda que el Sr. Serra estudiï la seva viabilitat.
Assemblea General: Es recorda que s'ha de convocar la corresponent al 2n. semestre,
acordant-se fer-lo a la propera Junta a realitzar 11 de desembre.

- Altes i Baixes de col legiats: Es procedeix a donar d'alta 24 nous col legiats (del número
1.764 al. 1787) i de baixa a 7 (5 a petició pròpia, 1 per defunció i un altre per trasllat de
província), sent el número actual de col legiats de 1.291.

S'acorda estudiar l'organització d'un acte de benvinguda als nous col·legiats.
Butlletí Informatiu: S'acorda estudiar la creació de seccions concretes dins el Butlletí.

Es decideix l'enviament de felicitacions nadalenques a tots els col legiats jubilats i
ais familiars del companys morts, d'acord amb el que s'ha acordat pel Fons Mutual
d'Ajuda Es sol·licitarà pressupost a la UNICEF per la realització de les mateixes.

I sent les 1,40 hores del dia 18 de novembre, s'aixeca la sessió.

EL SECRETARI,

Vist i plau:
PRESIDENT,



CLÍNIC>\ VETERINARIA

per canvi d'activitat es traspassa clínica veterinària ubicada a la zona de
Gràcia de Barcelona,

• •
En exercici des de 1978 I amb clientela de petits animals I rèptils.

•
Autoritzada com a nucli zoològic,

amb anex centre d'importació i venda de rèptils

Interessats en concertar entrevista personal, truqueu al
n 219 10 50 o 213 61 89

de dilluns a divendres de 10,30 a 14,00 i de 16,30 a 20,00 hores.

Empresa del sector porquf precisa

VETERINARI

nou llicenciat, per contribuir a la realització d'una prova de camp dins l'àrea
de Barcelona durant mig any

•
Interessats contactar arnb el servei tècnic de

UPJOHN FARMOQUÍMICA
A. Prat de la Riba, 171

PALLEJÀ -08780 Barcelona

BORSA DE TREBALL

Es comunica que qui no hagi actualitzat el seu
curriculum desprès de C1 de setembre de 1992
i vulgui continuar formant part de la Borsa de
Treball, haurà de passar-se pel Cotlegi els
dimarts o divendres de 17,00 a 19,00 hores
abans del 15 de febrer de 1993

TRASPÀS CLÍNICA
VETERINÀRIA

ZONA SANT ANDREU
(BARCELONA)

« 204 68 24 Nits
« 346 36 64 Tardes


