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EDITORIAL
Era una necessitat, ara és un fet. És la "nova" BORSA DE TREBALL. Es podria dir,

sense més que és ta Borsa de Treball. Que representa una continuïtat. Però no. Aquesta Bor
sa és nova. I ho és per l'esperit amb el que ha estat creada i, sobretot, amb la voluntat que
funcioni realment.

Les Juntes del Col·legi i del Sindicat han aprovat el Reglament del seu funcionament
i s'han compromès a que funcioni una sola Borsa de Treball de forma àgil i eficaç. Sense pro-
tagonismes, però amb protagonistes, que no seran altres que els propis integrants de la Bor-
sa de Treball. Qui estigui inscrit, "treballarà* per aconseguir feina, sigui col·legiat o
col.legiat-sindicat, no importa. Ara bé, el que si hem de considerar és que aquella persona
que estigui interessada a accedir a un lloc de treball, sigui el primer o no, li caldrà esforçar-
se, posar-hi interès i estar al dia i, a més, col·laborar activament en la BORSA DE TREBALL.

La Borsa de Treball és, malauradament, una necessitat. Ara per ara, la situació a la nos-
tra professió no és la que tots voldríem. Hi ha molts veterinaris, col·legiats o no, que no te-
nen feina o que treballen en tasques totalment alienes a la que per estudis i després de cinc
anys de carrera mereixen. Es desig de tots, i en especial de la nostra Junta de Govern, que
no hi hagin veterinaris aturats, ni tampoc, és clar altres professions. Però per tai que això fos
possible s'haurien de millorar moltes coses en la nostra societat i com que la nostra missió
no es fer política sinó defensar els interessos dels veterinaris, hem endegat aquest projecte.

En primer lloc, s'ha de considerar la possibilitat d'aconseguir llocs de treball en altres
indrets que no són els habituals. No es poden absorbir les promocions de veterinaris, que
any rere any surten de la Facultat, només en clíniques de Petits Animals o en I Administració
ja que actualment aquest terreny está pràcticament saturat.

És tasca de tots fer veure a la societat que els veterinaris sabem i podem fer altres
coses que no són curar gossets, fer guies per a bestiar o mirar canals d'animals als escorxa-
dors. Els veterinaris hem de demostrar a la societat que som capaços de formular racions
de pinsos per alimentar al bestiar, de controlar la qualitat en la producció dels aliments, la
sanitat del bestiar de granja, la sanitat de la fauna salvatge (sigui en un zoo o en un parc
natural), la producció d'una piscifactoría, els abocaments de residus de granges perquè no
malmetin el medi ambient, de controlar acotaments de caça per preservar especies cinegèti-
ques, i de moltes altres coses més que l'opinió pública desconeix i que ens hem de decidir
a fer.

Tot és possible si la col·laboració existeix. Fem dinàmica la nostra professió. Fem-la
evolucionar obrint camps de treball ens els que fins ara, ningú havia pensat que nosaltres,
els veterinaris, hi poguessin treballar. La BORSA DE TREBALL només es el principi d'un
esgla6 que tu, company coLlegiat ens has d'ajudar a superr. Tots units farem més ràpida
i senzilla la pujada.

LA JUNTA DE GOVERN



•

Considerant que, segons els Estatuts del Col.legi Oficial de Veterinaris de la provincia
de Barcelona al seu títol I, Art. 6è., apartat: finalitats socials, punt 0, diu: "tenir organitzada
una BORSA DE TREBALL i procurar aquells llocs que en justícia corresponguin, evitant
possibles abusos", així com a l'Art. 26è.. apariat B diu: Confeccionar i mantenir al dia la
Borsa de Treball amb els llocs de treball vacants a la província, com també la llista de
mèrits de cadascun, d acord amb lo que hagi estat aprovat...", el Col.legi de Veterinaris
de Barcelona ha constituït la Borsa de treball del Col.legi de Veterinaris de Barcelona.

En principi seran beneficiaris de la Borsa de Treball tots els membres del Col.legi al
corrent de pagament de les quotes.

El funcionament d'aquesta Borsa es regirà mitjançant dos tipus de participació: a)
Activa: que suposa la col·laboració directa en el desenvolupament d'activitats i gestions que
es realitzin dins la Borsa, i b) Pasiva: que suposa solament la inscripció a la Borsa de Tre-
ball, beneficiant-se dels serveis per ella prestats. Són els propis interessats en aquesta
darrera forma de participació els que han d'anar al Col.legi a informar-se, en els dies que
funcioni la Borsa, prèvia petició telefònica.

Dies de funcionament:

Requisits per a
la inscripció

Dilluns: de 11.30 h. a 13.h; Dimarts
hores, i divendres de 17 a 19 hores.

dijous, de 18 a 20

a) Aportar 4 fotografies recents, tipus DNI.
b) Fotocòpia del títol o reguard.
c) Fotocòpia del DNI.
d) Carnet de Col·legiat.
e) Complimentar 2 currículums normalitzats que es donaran

al Col·legi.
f) Currículum redactat per l'interessats.

Una vegada entregada la documentació abans esmentada tindrà lloc una entrevista
personal.

Adjuntem com anexe en aquest Full Informatiu la reglamentació complerta del funciona-
ment de la Borsa de Treball pels interessats amb una major informació.

TESI DOCTORAL

La Facultat de Veterinària i la Societat Catalana d'Història de la Veterinària us
conviden a la lectura de la tesi doctoral que amb el títol

HISTÒRIA DE LA VETERINÀRIA A CATALUNYA, DE 1400 A 1980,

serà defensada pel senyor Jaume Roca Torres a la Sala de Graus de la Facultat de
Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, el proper dia 19 de juny a les 12
hores.

Interessats poseu-vos en contacte amb la Secretària del Col.legi



PRIMERA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ MIXTA
ERTAMENT DE SANITAT

El passat 25 de maig de 1992 tingue lloc a ta seu de la Direoció General de Salut Pública de
Barcelona, carrer Calabria, 169, la primera reunió per a constituir la Comissió Mixta Departament
de Sanitat/Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, constituïda per els següents membres:

Per el Departament de Sanitat i Seouretat Social;

- Sr. LLUÍS SALLERAS i SANMARTI
Director General de Salut Pública i President de la Comissió

• Sr. JOSEP ARQUES i SURIÑACH
Subdirector General de Protecció de la Salut

- Sr. PERE MERCADER i VILARDELL
Assessor deí Conseller en Veterinaria de Salut Pública

• Sr. EDUARD MATA i ALBERT
Cap de Servei de Veterinaria de Salut Pública

> Sr. ÁNGEL TEIXIDÓ
Cap de Secció d'Higiene Alimentària i Industries Agro-aiimentàries

• Sr. RAMON PIÑANA
Advocat de S. i S.S. que actua com a Secretari

Per el Consell de Coi.leQi» Veterinari» de Catalunya:

- Sr. JORDI RICART i SURIÑACH
President del Consell i Vtce-president de la Comissió

• Sr. JOAQUIM SABATÉ i ARANDA
President del Col·legi de Veterinaris de Barcetona

• Sr. JESÚS UÑAN CORTES
President del Col·legi de Veterinaris de Tarragona

> Sr. JOSEP GOOIA i RIBES
President del Col·legi de Veterinaris de Girona

• Sr. MIQUEL MOLIST i BACH
Secretari del Consell

La finalitat de la Comissió és la de servir d'òrgan de consulta de tot el que faci referencia a la
professió i que emani del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

En una primera reunió, i després de la constitució formal de la Comissió, passa a parlar-se de
l'ordre del dia corresponent que contemplava la discussió d'un esborrany de reestructuració del
sector de Salut Pública de la professió i que fou difós pels Sindicats que ho estan negociant en llur
vessant reivindicativa.

Per part del Consell es manifestà l'opinió en contra a la proposta presentada en els aspectes
d'establir torns rotatoris d'inspecció, així com en la creació d'una línia de veterinaris inspectors dels
serveis veterinaris i en el no reconeixement de la figura del Director Tècnic Sanitari.

També es garantí per part de l'Administració el recolzament jurídic dels Veterinaris de Sanitat en
l'àmbit de la seva actuació i davant de possibles contenciosos.

S'acorda impulsar la creació de la figura del 'Auxiliar del Veterinari Oficial d'Escorxador", però
reglamentant llur accés mitjançant la via de FP-2.

En l'apartat relacions entre Ajuntaments i Veterinaris de Sanitat i Seguretat Social, s acorda deixar
el seu estudi per a properes reunions.

El Consell va perreivindicar la possibilitat reunions.d'accéa de veterinaris en opoaiclons a 'Tècnica Superiora
en Salut Pública', via que fins ara ens ha estat vetada.

Demana el Consell que la homologació dels Serveis Veterinaris a la CEE i a nivell estatal sigui no
tant sols contemplada en el seu aspecte funcional sinó, també, en l'aspecte econòmic i laboral.



COMITÈ ASSESSOR
JT!

Relació de Centres autoritzats durant el mes de maig:
- MONTECAN. Ctra. del Carmel, 84. Barcelona 08024.
- ZOONATOR. C/ Carders, 11. Barcelona 08003.
- CLÍNICA VETERINÀRIA UBACH. C/Rector Ubach, 45. Barcelona 08021.
- PROZOO. C/Convent, 37. Santpedor. 08251.
- CLÍNICA VETERINÀRIA ALELLA. C/Barcelona, 6. Alella. 08328.
- Canvia categoria de Consulta a Clínica; CLÍNICA VETERINÀRIA LA FAUNA. Rbla. del

Celler, 35-37. Sant Cugat del Vallès. 08190.
Relació de Centres no autoritzats:

- MIRO-FER C/ Santaló, 93. Barcelona 08021.
- PAJARERÍA ROBERT. C/Tajo, 76. 08032 BARCELONA.
- AMAZONAS. Av Hospital Militar, 254. Barcelona 08023.
• PAJARERÍA SEGURA. C/ Porrera, 9. Barcelona 08031. Aquest centre, al llistat de centres

veterinaris no autoritzats que es va publicar al darrer número del 'Full Informatiu" es va
incloure un centre ubicat al carrer Hedilla, 9 quan corresponia al carrer Porrera, núm. 9.

Josep Hinoiosa
Inspector clínic

ELS COL·LEGIS PROFESSIONALS DE CATALUNYA
CREEN UN ÒRGAN INTERCOL.LEGIAL

Representants de 53 col·legis i Consells de col·legis professionals de Catalunya, entre els que es
troba representat el nostre Col·legi de veterinaris, van firmar el dia 28 de maig un protocol que ets
unirá en un òrgan intercol.legial amb personalitat jurídica pròpia.

El conveni subscrit per aquests 53 col·legis queda obert a la resta de Col·legis Professionals de
Catalunya (130) que voluntàriament hi vulguin participar amb la finalitat de coordinar aquelles
intervencions dels col·legis professionals de Catalunya que necessitin un àmbit comú per garantir
la millor viabilitat i eficàcia.

El comitè executiu format per 11 col·legis professionals es reunirà cada vegada que el convoqui
el president de la Intercol legial (Sr. Eugeni Gay, degà del Col·legi d'Advocats de Catalunya) i serà
l'encarregat d'organitzar les dues trobades anuals que celebrarà aquest òrgan.

Les funcions de la Intercol.legial seran les de impulsar totes aquelles comeses en la línia d'una
més operativa presencia de les corporacions aquí representades al si de la societat catalana;
facilitar el treball sectorialitzat de les professions ajudant a la millor entesa possible entre les
diferents corporacions interessades; possibilitar en definitiva, la més correcta aplicació de la
legislació vigent en matèria de col·legis professionals.

Entre els Col·legis adherits destaquen entre d'altres, el Col·legi de Químics de Catalunya, el
Col·legi de Metges de Barcelona i el Col·legi d'Economistes de Catalunya.

* * *

OFERTA PER A ESCORXADORS

El Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya té previst, a curt termini, contractar
veterinaris per a ImprescindiblecotJrlr places d escorxadors Interessats envieu CURRICULUM VITAE a la Secretaria
del Col·legi. Es imprescindible experiència prèvia.



IELS ALIMENTS

El passats dies 15, 16. 22 i 23 de maig es va celebrar a la sala d'actes del Col·legí i amb un
notable èxit d'assistència (70 persones) el Curs sobre Tractament Frigorífic dels Aliments, sota la
direcció del nostre company veterinari, D. José Esteban Fernández, President del Club del Fred.
Durant quatre dies els assistents van tindré l'oportunitat de reciclar els seus coneixements sobre
la matèria i, sobretot, de conèixer les darreres innovacions del sector. La celebració del Curs va
despertar l'interès dels mitjans de comunicació. Així. el Sr. Esteban va ser present a Catalunya
Radio (El matí de Josep Cuní) i a Ràdio Barcelona (Barcelona Súper), per explicar als oients la
importància del fred a fa nostra societat.

Com ja es tradicional, una vegada finalitzat el curs es va fer entrega d'un qüestionari valoratiu del
mateix. Les respostes han estat positives pel que fa a la documentació, material, professors i
horaris. En l'apartat d'interès per algun altre curs en concret, tornen a destacar les preferències per
abordar el tema del Catering. Val a dir que la Junta del Col·legi ja està estudiant la possibilitat
d organitzar un Curs sobre aquest tema.

ASSESSORIA JURÍDICA

RECONEIXEMENT DE TÍTOLS, DIPLOMES I CERTIFICATS
DE VETERINARIS DELS ESTATS DE LA C.E.E.

Al B.O.E. del 28 d'abril de 1992 va aparèixer el Reial Decret 335/1992 de 3 d'abril que modifica
i amplia el Reial Decret 331/1989 de 17 de març, per el que es regula el reconeixement de títols,
diplomes i certificats de Veterinaris dels Estats Membres de la Comunitat Econòmica Europea,
l'exercici efectiu del dret d'establiment i la lliure prestació de serveis

Aquest decret, del qual ens ocuparem més endavant, s'emmarca en el procés d'adaptació del Dret
Espanyol, al sistema general de reconeixement de títols en l'àmbit de ta Comunitat Europea.

D'altra banda, la Directiva de 21 de desembre de 1988, relativa a un sistema general de reco-
neixement dels títols d'ensenyança superior, que sancionen formacions professionals d'una duració
mínima de tres anys, obliga a Espanya a la corresponent adaptació, que s'ha produït també recent-
ment mitjançant el R.D. 1665/1991 de 25 d'octubre (BOE 22 de novembre de 1991).

La referida directiva té et seu fonament en l'article 57 del Tractat Constitutiu de la C.E.E. relatiu
a la necessitat de facilitar t'accés a les activitats no assalariades, i desenvolupa el principi general
d'eliminació d'obstacles a la lliure circulació de persones en l'espai comunitari, previst en l'art. 3c
del Tractat de Roma.

No ens detindrem en el R.D. 1665/1991, donat que no té aplicació a les professions que han estat
objecte d'una directiva, que estableixi entre els estats membres un reconeixement mutu de títols.
Aquests reconeixements estan dotats del seu règim específic com el mencionat al començament
que es refereix als Veterinaris i que passem a comentar.

El Reial Decret 331/1989, que va entrar en vigor el dia següent de la seva publicació, disposa que
els Veterinaris Nacionals d'un Estat Membre en possessió d'algun dels títols inclosos en l'annex I,
que no s'ajustin als requisits continguts en l'annex II i que corresponguin a estudis finalitzats abans
det 20 de desembre de 1980 o iniciats abans d'aquesta data i acabats després, hauran d'acreditar,
per a poder establir-se o prestar serveis en territori espanyol, mitjançant certificació expedida per
l'autoritat competent de l'Estat d'origen, que han exercit legalment i efectiva la professió veterinària
durant un mínim de tres anys consecutius en el curs dels cinc anys anteriors a la data d'expedició
de la citada certificació.

S'estableixen l'antigaRepúblicatambé algunes especialitats respecte ,art.2als títols obtinguts a Grècia, Portugal I Itàlia
1 en l'antiga República Oemocràtiva Alemanya, art. 2.

Si la denominació del Diploma certificat o títols de Veterinari no es correspon amb alguna de les



incloses en l'annex I, haurà d'acompanyar-se d'una certificació expedida per les autoritats com-
petents del pais d origen, en la forma que s'estableix en et propi Reial Decret.

En l'annex I es detallen els títols, diplomes i certificats de Veterinaris pels països de: Alemanya,
Bélgica, Dinamarca, Franca, Irlanda, Itàlia. Luxemburg, Països Baixos, Regne Unit, Grècia i Portugal.

En l'annex If, sota el títol de requisits de formació, menciona diverses matèries que han de ser
incloses en el programa d'estudis necessaris per obtenir certificats i altres títols de Veterinari.

Es important assenyalar que la formació pràctica, com destaca el propi decret, podrà realitzar se
en forma de període en pràctiques, sempre que aquest sigui amb dedicació exclusiva sota el control
directe de l'Autoritat o Organisme competent i no excedeixi de sis mesos dintre d'un període global
de formació de cinc anys d'estudis, i que la distribució de l'ensenyança teòrica i pràctica haurà de
coordinar-se de tal manera que els coneixements i experiències s'adquireixin de forma que el
Veterinari pugui desenvolupar totes les tasques que li siguin pròpies.

Llt. Joan Beltran Rahola
Assessoria Jurídica

FERIA UNIVERSAL RAMADERA, SALAMANCA'92
JORNADES PROFESSIONALS VETERINÀRIES

Organitza: Col·legi Oficial de Veterinaris de Salamanca.
Dies: 9 i 10 de juliol de 1992.
Lloc: Edifici antic de la Universitat de Salamanca.
Programa: Entre les diverses ponències destaquen: - El projecte informàtic i sistema de comu-

nicacions del Consejo General de Colegios Veterinarios de España. Formación de Ve-
terinarios i Homologació de títols a la CEE. Residus en aliments d'origen animal.
Noves competències de I Organització Col·legia) Veterinària: Propostes i actuació de
veterinaris en espectacles taurins. Els Serveis Veterinaris a les Comunitats Autò-
nomes.

Informació: Col·legi de Veterinaris de Salamanca. Plaça de la Constitució, nQ 6.
Telf. (923) 21 34 33 Fax. (923) 26 33 15 - 37001 SALAMANCA

***

XXII CURS DE CUNICULTURA
A LA REIAL ESCOLA D'AVICULTURA

Com cada any la Reial Escola d'Avicultura convoca pels dies 19 al 29 d'octubre pròxims el seu
tradicional Curs de Cunicultura. El Curs és teòric-pràctic. Interessats dirigiu-vos a Reial Escola
d'Avicultura, Plana del Paraíso, 14. 08350 Arenys de Mar. Telí. 792.11.37

Programa
* Dia 19: Principis bàsics i alimentació.
* Dia 20: Instal·lacions i equips.
* Dia 21 i 22: Higiene i patologia.
* Dia 23: Visites a explotacions.
* I 26 i 27: Genètica i reproduccl6.
* Dia 28: Maneig I visites tècniques.
* Dia 29: Comercialització i economia.



COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

CONSTITUCIÓ DE LA BORSA DE TREBALL

1 - CONSTITUCIÓ

Es constitueix la Borsa de Treball del Col legi Oficial de Veterinaris de la
província de Barcelona, ta qual tindrà les següents finalitats:

- Com a finalitat primordial, promoure les condicions favorables pel desenvolu-
pament professional i millor adequació del mercat de treball dels professio-
nals de la veterinària.

- Crear una Borsa de Treball eficaç i participativa, en la qual siguin els propis
interessats, en la mesura de llurs possibilitats, els que realitzin les gestions
per millorar la situació laboral de la nostra professió.

- Realitzar una tasca de promoció i difusió de la professió veterinària a nivell
d'empreses i de l'Administració, per ampliar els camps d'actuació i sortides
professionals.

2 - PLA DE FUNCIONAMENT INICIAL

Un cop aprovat el reglament de funcionament Intern per la Junta del Col·legi,
es realitzaran els següents passos:

a) Informació: Mitjançant un Butlletí Informatiu col·legial especial als veteri-
naris a l'atur i als professionals no aturats que desitjin optar a d'altres tipus
de treball. Tanmateix s'informarà de forma personal als col·legiats interes-
sats.

b) Inscripció: En principi seran beneficiaris de la Borsa de Treball tots els
membres del Col·legi ai corrent de pagament de les quotes.



Hom citarà per a una entrevista personal al Col·legi a les persones interessades
en llur inscripció, la qual serà realitzada pels encarregats de la Borsa de Treball,
havent d'aportar a la mateixa els següents documents:

- Quatre fotografies recents, tipus DNI.
- Fotocòpia del títol o resguard del mateix.
- Fotocòpia del DNI.
- Carnet de col·legiat.
• Estar al corrent de pagament de les quotes.
- Complimentar 2 currículums normalitzats que s'entregaran al Col·legi.
- Currículum redactat per l'interessat

Un cop entregada la documentació abans esmentada tindrà lloc l'entrevista
personal, on s'informarà de les possibilitats de participació a la Borsa. ,

Tota aquesta documentació es guardarà en un arxiu personal de cadascun dels
membres de la Borsa de Treball.

Es convocarà a tots els interessats en la participació activa a una reunió en la
qual, i entre ells, es distribuiran els sectors d'actuació. Aquests podrien ser els
següents:

• Administració:
A nivell de Generalitat (Departaments de Sanitat, Ramaderia i Medi Am-

bient), Diputació, Ajuntaments i Administració Central. Es tractarien els
següents temes:

- Relació amb els Departaments.
- Places d'interinitat.
- Vigilància de la creació de noves places i de l'oferta pública de treball.
- Contractes de personal laboral.

Cursos, beques, etc.

• Empresa privada:
- Preparació de perfils.
- Anuncis a la Premsa.
- Treballs en pràctiques.
- Promoció a diferents nivells de la figura del veterinari a l'empresa.

I tot el que pugui afectar a la contractació per l'empresa privada,
to te lque empreses de selecció, laboratoris, etcper.

• INEM: Seguiment de beques, cursos, etc.



3 - FORMES DE PARTICIPACIÓ

En un principi es consideren tres formes de participació a la Borsa de Treball.

3,1. - Participació activa:

Aquest sistema suposa els mateixos drets i obligacions que la participa-
ció en la forma passiva però, a més, suposa la cot laborado directa i acti-
va en el desenvolupament de les activitats i gestions que tinguin lloc des
de la Borsa. La participació activa permetrà un accés més directe i im-
mediat a la informació.

En principi podran participar en la forma activa tots aquells inscrits que
ho desitgin. Per a això i a l'entrevista prèvia sel's informarà dels drets i
obligacions que comportarà aquesta forma de participació. Els responsa-
bles de la Borsa de Treball podran rebutjar oferiments de participació
activa si consideren que els candidats no reuneixen les condicions neces-
sàries per aquesta forma de participació.

Seria baixa d'aquest grup a petició pròpia o per decisió de la Junta
Directiva previ informe dels responsables de la Borsa. Aquest informe
serà cursat quant un membre de la Borsa incompleixi, reiteradament i
sense justificació acceptable, les tasques que li siguin encomanades,
demostrant una manifesta manca d'interès.

3.2. - Participació Passiva:

Aquest sistema suposa, únicament, la inscripció a la Borsa de Treball,
V beneficiant-se dels serveis per ella prestats.

Pertànyer a aquest grup donarà dret als inscrits a restar informats dels
oferiments de treball que s'adeqüin a llurs preferències i a tota mena d in-
formació que els hi pugui ser d'interès respecte a cursets, beques, etc.
Són els propis interessats els que han d'anar al Col·legi per informar-se
durant els dies i hores de funcionament de la Borsa, malgrat s'enviï la
corresponent informació mitjançant els Butlletins Informatius del Col·legi.
Les demandes que no siguin directament assignades al grup de participa-
ció activa podran ser enviades, prèvia selecció per curriculum, a les per-
sones que més s'acostin ai perfil demanat.

A més, els pertanyents a aquest grup podran, sempre que ho desitgin,
participar de la forma activa aportant Informacions que puguin ser d'In-
terès per la Borsa de Treball.



Es causarà baixa d'aquest grup a petició pròpia o per decisió de la Jun-
ta Directiva, previ Informe emès pels responsables de la Borsa a causa de
canvi de dades de forma reiterada i sense justificació clara, falsejament
de dades quant aquestes siguin d'importància, o per manca d'interès i
responsabilitat manifestes a l'hora d'atendre els oferiments de treball.

3.3. - Participació com autònom:

Com autònom es pot participar de les dues formes abans esmentades:
activa o passiva.

Això suposa que. a més de l'activitat que realitzi l'interessat per compte
pròpia, manté un interès en participar en la captació d'informació o sola-
ment de rebre-la, que pugui ser de llur interès. Aquesta estarà, lògica-
ment, referida principalment a oferiments, disposicions, ajuts, subvencions
o d'altres informacions referides a llur activitat.

Seran causa de baixa les ja abans esmentades.

3.4. - Participació com a estudiant:

La posada en marxa d'aquesta forma de participació restarà supeditada
als acords de col·laboració comuna amb:

- La Borsa de Treball de la UAB.
- IVSA.

4 - REGLAMENT II

La Borsa de Treball del Col·legi funcionarà jurídicament com a ens autònom.
La Borsa de Treball podrà funcionar de forma provisional fins la seva poste-rior

i definitiva ratificació a l'Assemblea Generat i en la qual es comunicarà a tots els
Collegiats ta creació de la Borsa de Treball, aprofitant-se per tal que aquests
exposin les modificacions que creguin pertinents.

Una vegada aprovat el reglament definitiu s'enviarà còpia a tots els col legiats
per al seu coneixement.

Tots els criteris que se segueixin a l'hora de rebre inscripcions, baixes, enviar
informació, subvencions, ajuts, etc., hauran de ser prèviament acordats i difosos
ació,a tots els associats per igual i amb tota claredat d eser perprèviament acordatsidifos
i discriminacions.



El funcionament serà el següent:

Els responsable de la Borsa de Treball s'encarregaran de coordinar les perso-
nes que col·laborin de forma activa, així com el bon funcionament de la Borsa,
assegurant-se que els col laboradors realitzin les gestions a les quals es van
comprometre amb anterioritat. Per això tindran lloc reunions periòdiques en les
quals els participants de la modalitat activa exposaran els resultats de les ges-
tions realitzades.

A més, a cada Assemblea també es realitzarà un resum de les dades a tots els
col·legiats

El procediment a seguir serà el següent:

Respecte als oferiments de treball, una vegada captat o rebut l'oferiment es
procedirà a una possible selecció dels candidats que més s'ajustin a lo deman-
dat. Aquesta selecció tindrà lloc mitjançant les dades que constin a la fitxa
personal de cada associat. Cas que a la demanda solament s'exigeixin coneixe-
ments generals dins de la titulació, es donarà avís a tots els inscrits.

Una vegada seleccionats els candidats que puguin optar a la plaça, la Borsa
de Treball es posarà en contacte amb ells per telèfon per confirmar que l'oferi-
ment és de llur interès. Si és així, s'enviaran les seves dades a l'empresa per tal
que aquesta el citi per una entrevista.

Un cop realitzada l'entrevista, es demanarà als que l'hagin realitzada informin
sobre les impressions que d'ella s'hagin obtingut i sobre el tipus de proves, test,
etc. que hagin realitzat. Finalitzat el procés de selecció i elegit el candidat, es
calcularà un període d'un mes des de que s'hagin enviat (es dades de les perso-
nes a seleccionar, comunicant-se amb l'empresa per saber el nombre de perso-
nes presentades a les entrevistes, ta que ha estat seleccionada i la raó per la
que ho ha estat.

La selecció dels candidats serà realitzada per part de la Borsa en funció única-
ment de les dades que aquest candidat faci constar a la fitxa que prèviament
haurà omplert, i mai seran tinguts en compte factors com la antiguitat o d'altra
índole, que puguin alterar l'igualdat de tots els membres de la Borsa.

A la Borsa de Treball es durà un arxiu dels oferiments que es vagin rebent, així
com del nombre de persones seleccionades, les presentades a les entrevistes
i el resultat final d'aquestes. A més es portarà un fitxer de tots els inscrits a la
Borsa de Treball, en el qual hi hauran les dades dels inscrits, les entrevistes que
s'han realitzat i els resultats obtinguts a les mateixes.

Entre els participants de la forma activa tindran lloc reunions de periodicitat
setmanal, i en les quals es tractaran els temes següents:



- Balanç de les entrevistes realitzades (tipus de preguntes, tests que s'hagin
realitzat, característiques del lloc, informació addicional que s'hagi obtingut
a l'empresa, etc.)

- Balanç de les gestions realitzades i resultats obtinguts.
A més es realitzarà una distribució de les gestions a realitzar.

També es realitzaran reunions mensuals a les quals hi aniran tots els membres
de la Borsa de Treball amb la finalitat d'informar dels resultats obtinguts i
fomentar la participació dels inscrits.

Seran fets penalitzables. els següents:

• En la participació activa:
- No fer cap a les reunions que s'organitzin des de la Borsa de Treball,

sense causa justificada.
- Falsejar dades personals a les fitxes.
- Falsejar dades referides a oferiments de treball o d'altres referits a la

Borsa de Treballa
- Amagar informació que sigui d'interès pels inscrits, però tenint en

compte la lògica prioritat en l'accés a la informació dels participants en
aquesta modalitat.

- No fer cas a les entrevistes per a llocs que hagin estat acceptats.
- No realitzar gestions a les quals s'hagin compromès.
- No estar al corrent de pagament de les quotes.

• En la participació passiva:
- No fer cap, sense causa justificada a les reunions a les quals siguin

convocats.
- Falsejar dades personals.
- No fer cas a les entrevistes a les quals hagin donat consentiment.
- No estar al corrent en el pagament de les quotes col·legials

En la participació com autònom també seran fets penalitzables els anteriors.

FUNCIONS DE LA PART ACTIVA

- Organitzar la participació activa per seccions.
- Recopilar la informació de centres, organismes, etc. que puguin ser

d'interès per la Borsa.
- Realitzar les entrevistes personals als futurs membres de la Borsa.



- Posarse en contacte amb les persones seleccionades per un lloc de
treball.

- Atendre la recepció d'oferiments de treball.
- Convocar les reunions periòdiques dels participants a la Borsa de Treball.
- Enviar les cartes i circulars.
- Recollir i arxivar les fitxes de sol·licitud de treball i els "currículums vitae"

i portar l'historial personal dels membres de la Borsa.
- Informar a la Junta Directiva del Col legi del funcionament de la Borsa i

de tots els aspectes que afectin a aquesta.

5 - RELACIONS PUBLIQUES

És fonamental pel correcte i fructífer desenvolupament de la Borsa de Treball
l'existència d'una red de captació d'informació el més àmplia possible, de mane-
ra que no s'escapi cap possibilitat de treball que pugui ser desenvolupat per un
professional veterinari. Per això s'ha pensat en la creació d'una Borsa de Treball
participativa, en la qual siguin els mateixos interessats els encarregats de
recaptar la informació. D'aquesta manera serà possible que es puguin millorar
els àmbits d'actuació de la Professió i la situació laboral dels nostres professio-
nals.

D'aquesta manera tindrem una major aproximació a la situació laboral dels
veterinaris i podrem evitar que es perdin possibles llocs de treball per un costat,
mentre hi hagi persones a l'atur o fent tasques impròpies a la seva formació.

Mantenir relacions amb tots els organismes i empreses serà vital per l'acom-
pliment dels objectius de la Borsa, ofertant i creant un ambient que afavoreixi
la creació de treball.

6 - DISPOSICIONS FINALS

Aquest reglament restarà pendent de llur posterior aprovació per la Junta
Directiva I l'Assemblea, existint la possibilitat d'introduir les modificacions que,
per aquesta, es creguin adients.

Tanmateix, una vegada en funcionament, i sempre que es cregui convenient,
podran ser introduïdes posteriors modificacions, però després de llur aprovació
per la Junta Directiva i l'Assemblea.
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Boletín Oficial del Estado

BOE núm. 105, día 01-05-1992
Ministerio de Sanidad y Consumo. Funcionarios de la Administración del Estado. Or
den de 29 de abril de 1992 por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir, por libre
designación, puestos de trabajo en el Departamento.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ganado bovino. Correción de
errores de la Orden de 25 de marzo de 1992 por la que se actualizan las condiciones zootécnicas
para el comercio intracomunitario de los bovinos de raza pura con destino a la reproducción.

BOE núm. 110, día 07-05-1992
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ganado caprino. Libros Genea-
lógicos.- Resolución de 10 de abril de 1992, de la Dirección General de Producciones y Mercados
Ganaderos, por la que se reconocen oficialmente y se inscriben en el Registro General abierto al
efecto, determinadas asociaciones de ganado caprino de razas puras.

BOE núm. 111, día 08-05-1992
Ministerio de Sanidad y Consumo. Especialidades farmacéuticas publlcitarías-
Orden de 28 de abril de 1992 por la que se modifica el contenido del anexo de la Orden de 17 de
septiembre de 1982, que desarrolla el Real Decreto 2730/1981. sobre el Registro de Especialidades
Farmacéuticas Publicitarias.

Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno.
Actividades no asalariadas. Libertad de establecimiento. Real Decreto 438/1992, de 30 de abril,
por que se desarrolla la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas, de 12 de enero de
1967, relativa a la realización de la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios,
en lo que afecta al sector de determinados "Servicios prestados a las Empresas no clasificados en
otro lugar" (grupo 839 CITI) (67/43/CEE).

Actividades de pesca interior, construcciones, transportes, ocio y servicios personales. Liber-
tad de establecimiento. Real Decreto 439/1992, de 30 de abril, por el que se desarrolla la Direc-
tiva del Consejo de las Comunidades Europeas, de 16 de junto de 1975, relativa a las medidas desti-
nadas a favorecer el ejercicio efectivo de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de
servicios para diversas actividades (ex clase 01 a clase 85 CITI) y por la que se adoptan, en particu-
lar, medidas transitorias para dichas actividades (75/368/CEE).

BOE núm. 112, día 09-05-1992
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.- Nombramientos Real Decreto
494/1992, de 8 de mayo, por el que se nombra a don Miguel Ángel Díaz Yubero Secretario general
de Alimentación.

Real Decreto 495/1992, de 8 de mayo, por el que se nombra a don Cleto Sánchez Vellisco Director
general de Sanidad de la Producción Agraria.

BOE núm. 113, día 11-05-1992
Mlnisterionúm.113, de l Inter ior . - Espect'culos taurlnos. AnaUsls de muestras.- Orden de 7 de
mayo de 1992 por la que se determina el material necesario para la realizacl6n del reconocimiento
'post mortem" de las reses de lidla y se deslgnan los laboratorios encargados de los correspondien·
tes análisis y estudios.



BOEnúm. 114, día 12-05-1992
Ministerio de Defensa.- Cuerpo Militar de Sanidad. Escala Superior- Resolución de 23
de abril de 1992, de la Secretaria de Estado de Administración Militar, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en el Centro docente militar de formación de grado superior para
el Cuerpo Militar de Sanidad.

BOEnúm. 115, día 13-05-1992
Ministerio de Sanidad y Consumo.- Cuerpos y Escalas de Médicos de Sanidad
Nacional. Nacional Veterinario y ATS de AISNA. Personal interino. Resolución de 21 de abril de
1992, de la Subsecretaría de Sanidad y Consumo, por la que se convoca pruebas para la selección
de personal interino en los Cuerpos y Escalas de Médicos de Sanidad Nacional, Nacional Veterinario
y ATS de AISNA.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGCnúm. 1595, 18-05-1992
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca- Ordre de 4 de maig de 1992, per
la qual s'aprova el Reglament de la Denominació Comarcal de Productes Alimentaris del Baix Ebre,

Ordre de 4 de maig de 1992, per la qual s'amplia la relació dels grups o sectors de productes
alimentaris que poden gaudir de la marca Q.

Ordre de 6 de maig de 1992, per la qual es crea la Denominació de Qualitat Llagostins del Delta de
l'Ebre i el seu Consell Provisional.

Ordre d'l 1 de maig de 1992, per la qual es desplega el Decret 362/1986, de 18 de desembre, sobre
productes alimentaris de qualitat per a formatges.

DOGCnúm. 1596, 20-05-1992
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca - Ordre de 5 de maig de 1992, per
la qual s'aprova ei Reglament de la Denominació Comarcal de Productes Alimentaris del Berguedà.

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

DOL núm. 122. 07-05-1992
Reglamento (CEE) n°. 115/92 del Consejo, de 28 de abril de 1992, por et que se autoriza la introduc-
ción de medidas de gestión aplicables a las Importaciones de animales vivos de la especie bovina.

D.OL núm. 122. 07-05-1992
Reglamento {CEE) n°. 1207/92 de la Comisión, de 11 de mayo de 1992, relativo a la expedición de
certificados de importación para las carnes de vacuno de alta calidad, frescas, refrigeradas o
congeladas.

D.O.L núm. 130. 15-05-1992
Decisión de la Comisión, de 10 de abril de 1992, relativa a las condiciones y a los certificados
sanitarios necesarios para la admisión temporal de caballos registrados.



CURS SOBRE

Organitza:
Data:
Local:
Ponent:
Coordinador:
Places:

Quotes:

Collegi Oficial de Veterinaris de Madrid.
20 i 21 de juny.
Saló d Actes de Previsió Sanitària Nacional.
Dr. Wilhelm Brass.
Or. Julio Domínguez
Veterinaris 125
Estudiants: 50
Veterinaris col legiats: 5.000 pts.
Veterinaris no col legiats: 7.000 pts.
Estudiants de Veterinària: 1.000 pts.

PROGRAMA: • Problemes de la columna vertebral • Espondilosis • Discopatias • Auda equina
• Qisplasia Coxotemora! • Displasia de codo • Posició i qualitat de les radiografies

* * *

CURSOS D'ESTIU DE LA UNIVERSITAT NACIONAL
DEDUCACIÓ A DISTANCIA (AVILA)

La festa Nacional:
Actualitat i futur.

Dies:

Director:
Coordinador:

30, 1, 2 i 3 de juny/juliol
de 1.992.

D. Tomás de la Cruz.
D. Fernando Jarque.

Alimentació i salut

deles

Directora:
Informació:

Fundación
Paseo Dos
Teli. 35,71

30, 1, 2 i 3 de juny/juliol
de 1992.
Socorro Calvo Bruzos.

Cultural Santa Teresa.
de Mayo, 8 - 05001 AVILA.
.76 I 22.50.00. Fax. 25.0164.

CURS D'ANÀLISI DE RISCOS TECNOLÒGICS

Organitza: Institut Tecnològic de Seguretat.
Dies: 29, 30, 1 i 2 de juny /juliol de 1.992.
Lloc: Sala de cursos de ITSEMAP

Av. Diagonal, 579, 2* Planta
08014 Barcelona.

Quota: 175.000 ptes.-

Aquest Curs té com objectiu proporcionar els coneixements teòrics i pràctics en les metodologies
d'anàlisi de riscos i estimació de conseqüències d'accidents, per a que el tècnic pugui desenvolupar
amb eficàcia la seva tasca en referència a la seguretat.



íRNACIQNAL D'ENDOSCOPIA

Organitza: Càtedra de Cirurgia de la Facultat de Veterinària de Càceres i la Secció d'Endos-
copia Digestiva de l'Hospital Clínic Universitari de Saragossa.

Dies: 26, 27 i 26 de Juny de 1992.
Lloc: Càceres.
Quota: 80.000 ptes -
Informació: Dr. Vives Vallés. Càtedra de Cirurgia. Facultat de Veterinària.

10071 Càceres. Teli (927) 25 71 66

ACTA JUNTA DE GOVERN DEL DIA 3-3-92

Sent les 21 hores del dia 3 de març de 1992 es reuneix en sessió ordinària, a la seva seu social,
la Junta de Govern del Col legi Oficial de Veterinaris de la Província de Barcelona,amb la assistència
de la totalitat dels seus membres, sota la Presidència del Sr. Joaquim Sabaté i Aranda, actuant com
a Secretari el Sr. José Juan Rodríguez, essent el seu desenvolupament el següent: <
1) Lectura a d * teisió anterior: Es procedeix a la lectura de l'acta de la sessió del 11 2-92,

la qual es aprovada per unanimitat.
2) Informe Presidència: El Sr. President vol que es faci constar en acta ta firma, per part del

Sindicat de Veterinaris de Catalunya, del manifest de Reus amb tota la resta d'institucions.
Donada la proximitat de les eleccions al Parlament de Catalunya, s'han deixat per més

endavant les visites institucionals pendents.
Dóna compte de l'enviament, per part del Consell, de cartes a tots el municipis de

Catalunya, sol licitant la comprovació de l'existència de possibles tatuatges o microchips als
animals recollits o entregats a les gosseres municipals abans de ser entregats o sacrificats,
amb ía finalitat de mantenir un adequat seguiment del sistema. També s'enviarà una caria
a tots els veterinaris que utilitzen el sistema instant-los a enviar a l'AIAC la còpia de la
implantació del tatuatge o indexel en la major brevetat possible. Tot aquest tema serà
tractat, a més, amb les Associacions de Municipis, Protectores d'Animals i fabricants de
sistemes lectors per aconseguir perfeccionar el sistema. Per a seguir més de prop tot el
tema de IAIAC s'ha creat una comissió formada per dues persones det Consell i dues
d'Avepa.

En relació a la Borsa de Treball s'està a l'espera de l'estudi dels advocats per començar
a treballar. El Secretari indica que la reunió definitiva prevista pel proper dimarts.

Per a informació general es fa constar en acta que tots els preus que figuren al Butlletí
del Col legi com a tarifa per a percebre per vacunació antiràbica son preus mínims, excepte
en campanya oficial, ja que per un error d'omissió no hi constava en el darrer número enviat.

El proper Curs a organitzar per el Col legi serà el del Fred aplicat als aliments amb
inclusió de dades tècniques sobre la tecnologia del fred.

El Sr. President té la intenció de sol licitar a la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Sr.
Gaspar Lombardo, que l'Institut Català d'Estudis de la Salut reconeixi els títols d'assistència
i col laboració docent dels cursos organitzats per aquest Col legi.

També, i mitjançant Jgnaci Ardévol, es progamará amb el Consejo General de Colegios de
Veterinarios de España, la realització dels cursos que siguin organitzats per aquest
Organisme, malgrat es considera oportú preparar-los amb els Col legis de Tarragona, Lleida
i Girona per poder abarcar tots els camps professionals més presents a les Comarques de
Catalunya i poder realitzar-los de la manera més pràctica possible, estudiant, en cada cas,
la solució econòmica més adequada. De qualsevol manera s'ha de tractar de mantenir
contactes amb totes les institucions públiques i privades que organitzin cursos o jornades
d'interès per la nostra professió i oferir-los i apropar-los als col legiats interessats.

3) fnfprrne Vocal tes:



• El Sr. Ferrés sol licita que es prepari un informe sobre l'obligatorietat de col legíació en les
diferents àrees de treball i, concretament, per exercir a la Funció Pública com a veterinari.
El Sr. President demana al Secretari que es prepari l'informe i sigui tractat a la propera
Junta Tambó demana el Sr. Ferrés s'estudií la possibilitat d utilitzar paper reciclat en la
correspondència del Col legi. El Sr. Secretari respon que la passada setmana s'havia rebut
un pressupost per estudiar el seu ús.

• El Sr. Ardòvol informa que l'Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació celebrarà unes
conferències durant el mes d'abril sobre "el concepte de risc i benefici aplicat als aliments",
i que ha demanat el recolzament d'aquest Col legi per la seva realització. La Dra. Mora, com
a membre de la Junta de l'Associació, s'encarregarà de contactar amb la mateixa.

També presenta un seguit de celebració de cursos rebuts al Col legi, els quals ja s'han
comunicat o es farà en el Full Informatiu.

Finalment presenta llistat de subscripcions a revistes que han de ser renovats, aprovant-se
l'estudi de cadascuna de tes sol licituds i que es renovin les que es considerin necessàries,
ampliant en d'altres si es creu necessari.

• El Sr. Viñas comunica que l'Associació Nacional de Veterinaris Jubilats està associada a
I Associació Nacional de Jubilats de Professions Liberals i que realitzen moltes activitats
però, generalment, ubicades a Madrid. Per tant, no sap fins quin punt seria raonable
recomanar als jubilats de Barcelona I associar-se a ella. Per part de tots. es considera que
el Sr. Viñas tingui contacte amb aquesta Associació i les corresponents d'altres Col legis a
Barcelona i veure la possibilitat de realitzar aquest tipus d'activitats a la nostra província,
ja que, entre tots, podríem aconseguir més objectius.

• La Dra. Mora resumeix l'estructura del Curs d'Inspecció Veterinària als Escorxadors, la qual
rep el suport de tota la Junta.

• El Sr. Serra proposa estudiar la possibilitat d'establir un conveni amb el Banc Popular per
t expedició d'una targeta de crèdit VISA. La proposta es acceptada malgrat es considera
oportú l'estudi de la probabilitat de realitzar aquesta operació amb una de les Caixes amb
les quals el Col legi ja té convenis.

S'aprova el pagament del 4t. trimestre del Fons de Previsió Veterinaria.
Respecte les quotes del Consejo General hom resta a l'espera d'establir els pagaments

pendents respecte al Congrés Mundial Veterinària.
Referent al pressupost d informatitzactó, el Sr. Ardévol sol licita la concessió d'uns dies

de temps per a conèixer els oferiments de la CEE adreçats mitjançant el Consejo. Els Srs.
Serra i Ardèvol es reuniran el proper dimarts per ultimar els detalls.

El Sr. Serra exposa la necessitat d'impulsar novament les Vocaiies Comarcals com a
manera fonamental d apropar-se al veterinari d exercici lliure. El Sr. President comunica la
propera realització d'un sopar-col loqui at Vallès Oriental, el dia 13 al Restaurant El Tibidabo.

• El Sr. Castelar informa que el Comitè de Clíniques de Petits Animals, després de parlar amb
el nou col legiat que fa les inspeccions, aquest s'interessa per la seva relació laboral. El Sr.
Secretari informa que el Gabinet Gestor està estudiant el tema.

Referent a les mútues d assistència veterinària, el Sr. Castelar està recabant informació,
tant de ladvocat com dels veterinaris clínics i del Comitè. Ei Reglament de Clíniques de
Petits Animals recull la necessitat de posar en coneixement del Comitè l'existència d un
contracte particular amb qualsevol entitat asseguradora o assistència per part dels veterina-
ris cl inics. Per tot això el Comitè ha decidit enviar a tots els companys que exerceixen en
aquest camp una carta comunicant-ho i. també, prendre contacte amb les mútues existents.

Respecte a la campanya de vacunació antiràbica, el Sr. Castelar presenta a la Junta
l'esborrany duna carta que desitjaria fos enviada a tots els col legiats per aclarir el desenvo-
lupament de l'actual campanya. S'acorda, a I espera d'una decisió definitiva, a prendre en
posteriors reunions, el que el Sr. Serra prepari la carta definitiva per, cas de seguir
endavant, enviar-la, I proposar-la al Consell per a ser enviada a la resta de col legiats de
Catalunya.

4) Prec a i preguntes: El Sr. Secretari informa de la imminent celebració, a la Fira de Barcelona,
del Saló de l'Alimentació, motiu pel qual pel Consejo hem enviat un Fax interessant-nos en



alguns dels temes a tractar a les Jornades. Fins a la data no s'ha rebut oficialment cap
programa ni invitacions als diferents actes. El Sr. President s'encarregarà de gestionar el tema
davant la Fira.

El dia 10 hi ha un dinar organitzat per C.i U. per presentar el programa referent als Col legis
Professionals i les seves diferents activitats i al qual se'ns ofereix assistir, juntament amb la
resta d'organitzacions professionals. Es decideix que hi assisteixin dos representants, tant
en aquest com a la resta d'actes que siguin d'interès professional.

S'informa de la constant sol licitud, per part de I Administració de Justícia, de col legiats per
actuar com a Perits en litigis judicials. El problema radica en que aquests serveis, a més de
recompensats, son molt problemàtics, ja que en la majoria dels casos es demoren en ia seva
resolució i suposen una pèrdua important d hores laborables pels seleccionats, proposant-se
que els serveis jurídics estudiïn una forma de resoldre aquest problema.

Referent a la instal·lació del porter electrònic, es presenta el darrer pressupost rebut, el qual
és acceptat per unanimitat.

En relació a la Biblioteca es proposa que. una vegada posat al dia el seu funcionament des
de la corresponent vocalia i mitjançant la Srta. Mònica es coneixi llur funcionament, es
proposa buscar una persona que, mitjançant una beca, porti el funcionament de la mateixa.

El Sr. President informa de la reunió que ha de tenir lloc en aquest Col legi per part de
representants dels quatre Col legis catalans, per tractar el tema de les A.D.A. i la seva
possible regulació mitjançant un reglament de funcionament, ja que sembla que existeixen
greus problemes en la seva gestió, sobretot en determinades zones.

També exposa el seu desig que diferents col·lectius d'especialistes en temes concrets,
puguin reunir-se amb els representants de la Junta i exposar llurs problemes i inquietuts pro-
fessionals

Referentala
Altes i baixes col.teo.iats: Es procedeix a donar d'alta 8 nous col legiats (del n°. 1669 al 1676), i
7 baixes per diferents motius (6 a petició pròpia i 1 per trasllat de provincia). El número actual
de col legiats es de 1.221.
Fons Mutual d'Aiuda: Amb càrrec a aquest Fons es concedeixen ajuts, per diferents motius, per
un total de 56.500 pessetes.

Finalment i sent la 1,45 hores, es dóna per acabada la Junta, aixecant-se la sessió.

Vist i plau E L SECRETARI,
EL PRESIDENT,

ACTA JUNTA DE GOVERN DEL DIA 7-4-92

Sent les 21 hores del dia 7 d'abril de 1992 es reuneix en sessió ordinària, a la seva seu social, la
Junta de Govern del Col legi Oficial de Veterinaris de la Provincia de Barcelona, amb la assistència
de la totalitat dels seus membres, exceptuant la del Sr. Viñas, el qual excusa la seva assistència,
i sota la Presidència del Sr. Joaquim Sabaté i Aranda, actuant com a Secretari el Sr. José Juan
Rodríguez, essent el seu desenvolupament el següent:
1) Lectura acia —asió anterior: Es procedeix a la lectura de la acta de la sessió de 3-3-92, la qual

és aprovada per unanimitat
2) Informe Presidència

• El Sr. President informa de la propera celebració del Curs sobre la Tecnologia del Fred en
els Aliments, restant ultimat el programa del mateix, la qual cosa permetrà la sol·licitud de
elsAliments,restant per l'Institut d'Estudis de la Salut.

• També informa de les reunions del Consell i de les properes trobades amb autoritats de la
Generalitat. Sol licita un informe sobre el funcionament actual de la Biblioteca, ja que li han
demanat diversos informes i no és possible de trobar-los, responent el Sr. Ardèvol en el
sentit que no hi ha forma de saber quina és l'organització actual dels armaris i el sistema



d'arxiu. El Sr. Secretari es compromet a començar a reinventar la Biblioteca juntament amb
el personal administratiu.

• Sol licita l'enviament d'una carta als Presidents de PSN i PSN-AMA sol licitant la celebració
d'una reunió informativa de les últimes assemblees amb els col legiats que pertanyin a
aquestes Mutualitats.

3) Informe Vocal Íes:
a) El Sr. Ferrés comunica que diversos col legiats han sol licitat la realització d'una taula

rodona Administració/Sindicat per parlar dels problemes sorgits a la Funció Pública. La
Junta recolza tot allò que, per a bé de la professió, pugui organitzar-se. Malgrat es
considera que els problemes de la Funció Pública són problemes generals de les quatre
províncies i, per tant, aquest tipus d activitats s enfoquen des del Consell com aglutinador
dels Col legis catalans. Tot seguit informa de la creació del Registre de Veterinaris
Especialistes en Espectacles Taurins, el qual es publicará al Full Informatiu del Col legi.

b) El Sr. Ardévol informa de la visita de l'Inspector irlandès de la CEE a algunes granges i
indústries de Catalunya per valorar la situació actual.

c) La Dra. Mora exposa que en tots els Cursos que organitzi el Col legi s'exigirà un mínim
d'hores d assistència per optar a I obtenció del Certificat corresponent. Informa sobre la
conferència que s oferirà al Col legi a càrrec del Or. J.C.M. Sharp, sobre Vigilància
Epidemiológica de les Malalties Transmeses pels Aliments, la qual tindrà lloc el dia 30
d'abril, dijous, a les set de la tarda.

d) El Sr. Serra insisteix en la necessitat de continuar amb les tornades d'apropament a les
Comarques, tal i com es va començar al Vallès Oriental. Es proposa que les properes
reunions se cittn de forma més personalitzada. Comenta Testat de conservació del Saló
d'Actes del Col legi, creient convenient estudiar la formació d'un fons econòmic de
manteniment, el qual seria creat i gestionat per totes les Associacions que en fan ús
habitual de la mateixa. També comenta la necessitat d organitzar l'arxiu i biblioteca donat
el desordre existent. El Sr. Secretari respon que des de primers de mes s'està portant
a terme una nova valoració de títols existents amb la corresponent fitxa i entrada a
I ordinador.

e) El Sr. Castelar informa sobre tot allò tractat a la Comissió de Petits Animals. En concret
se segueix amb la renovació del Reglament de l'Exercici de Clínica i es demana que per
part de la Borsa de Treball es controli la legalitat dels centres que demanem la col labora-
ció de veterinaris. Es planteja la pregunta de quina és l'actuació del Sindicat de Veterina-
ris de Catalunya dins del sector de petits animals. El Sr. Secretari respon que poden
pertànyer a aquest sindicat tots els veterinaris clínics assalariats o aquells que sent
autònoms no tinguin al seu càrrec personal a sou. Per la resta, i després de la reestructu-
ració del Sindicat, aquest sindicat és d'àmbit general i per a tota Catalunya. Pregunta el
Sr. Castelar quin és el funcionament actual de l'Arxiu d'Identificació d'Animals de Compa-
nyia, responent el Sr. President que s'ha creat una comissió entre el Consell i Avepa la
qual tindrà cura del rellancament del tema als Municipis d'arreu Catalunya.

f) El Sr. Secretari llegeix l'esborrany de l'acord de col laborado entre les Borses de Treball
del Col legi i del Sindicat per a millorar la gestió. S'aprova per unanimitat, i s'estableix
la firma per part dels respectius Presidents i responsables d'ambdues. A continuació
informa del dictamen que un advocat de Lleó ha realitzat pel Col legi de Veterinaris
d aquesta provincia sobre l'obligació de col legiació dels veterinaris que treballen com a
funcionaris. També dóna compte de les notificacions fetes pel Comitè de Petits Animals
a centres veterinaris que no acompleixen la normativa del Reglament per l'Exercici de la
Clínica de Petits Animals, i que ha d'aprovar el seu enviament la Junta de Govern del
Col legi, acordant-se enviaries per correu certificat i publicar el llistat dels mateixos al
Butlletí Informatiu. També seran publicats els noms dels centres donats d'alta. Es dóna
compte de l'entrada d'una carta adreçada al President, referent al Fons Mutual d Ajuda.

g) Precs i preauntes:
1) Et Sr. Ardevol exposa la seva preocupació per la dispersió administrativa del tema

Alimentació i proposa que es sol liciti que tot allò referent a aquest tema s'unifiqui



en un sols Dapartamant da la Generalitat La Junta considera que malgrat aquest
es un tama merament administratiu, el Sr. Ardévoi elabori un Informe comptert pel
seu estudi. D'altra banda proposa que des del Col·legi es plantegi la possibilitat que
la figura de l'Ajudant Veterinari als Escorxadors i indústries càrniques sigui coberta
per a veterinaris a l'atur. La Ora. Mora informa que a l'assistent veterinari s'arribarà
mitjançant dipkxnatura i, per tant, no des de la llicenciatura de veterinari. En
general es considera que la Borsa de Treball ha d ofertar treballs corresponents al
de Llicenciatura Veterinària. A continuació demana informació del per que és
necessari pagar una quota personal per cada col tegiat al Consejo General, responen
el Sr. Secretari que, d'acord amb la legislació vigent, els Col legis provincials han
de pertànyer al Consejo i abonar una quota per col tegiat per a tots els conceptes
establerts, sent això el que reflexa el rebut del Col legi.

2) La Ora. Mora proposa l'estudi dels sistema més adequat per poder donar un cafe o
refresc als intermedis dels cursos, ja que això ho han sol·licitat la majoria
d'assistents. El Sr. Secretari es compromet ai seu estudi. Després demana
informació sobre qui recull la legislació apareguda, ja que a la corresponen secció
del Butlletí apareix com a elaborat pel Sindicat. El Sr. Secretari informa que, fins
ara, l'ha recollit la Sta Montse Pérez com a treball del Sindicat, però que ja des
d'abril es recull des de secretaria pel Butlletí de maig. El Sr. Casteiar també
pregunta sobre la propaganda que s'inclou, responen el Sr. Secretari que això es fa
de forma experimental per a veurà la possibilitat de la creació d'una secció
especialitzada d'ofertes de diferents tipus que es fan al Col legi i adreçar-ies als
col legiats.

3) El Sr. President proposa que a la propera Junta s'inviti als Vocals Comarcals.
Finalment, es decideix convocar una Junta General p9r un dissabte al matí, la qual
cosa es decidirà, si bé es tractarà de fer el proper 9 de maig.

Secretaria
Artes i Baixes da Coi leoiats: Es procedeix a donar d'alta 19 nous col legiats (del n°. 1677 al 1695)
i 5 baixes (4 a petició pròpia i 1 per trasl·lat a Girona), sent el nombre actual de col legiats de
1235
Fons Mutua] d'Aiuda: Amb carree a aquest Fons, i per diferents motius, es concedeixen ajuts çm
un total de 38.000 pessetes.
I sent la una i cinc minuts del dia 8 d'abrit, s'aixeca la sessió.

EL SECRETARI,

Vist i plau,
EL PRESIDENT,

OFERTES 1 DEMANDES
C/ tntença. 175/181 tetf. 322 52 58

AUTO 181 Ofereix un 15% de descompte a tots els col·legiats (prèvia
RADIO identificació) que vulguin instaJar-ee, comprar o reparar

qualsevol aparell de radio.

LA VANGUARDIA
Aquest diari publica cada dissabte una secció que sota el nom de 'SERVICIOS DE FIN DE
SEMANA" ofereix tota una serie de serveis a disposició de l'usuari. La Vanguardia ofereix a
les Clíniques de Petits Animáis o d'altres centres veterinaris la possibilitat d anunciar-se

Interessats trucar al 301.70.50. Sr. Mario Calero

Es traspassa clínica veterinària,
tenda I perruqueria amb grans possibilitats a Molins de Rel.

Telf. 908.69.68.22.


