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BlULJLQTfiCA

El t reba l l que es r ea l i t za a la bibl ioteca del Col.legi actualment,
oonsiateix en:
* Servei de consulta i préstec de llibre» ale col·legiats i servei de consulta
pele no col.legiata.
* Servei de consulta de revistes i butlletins de legislació per col·legiats i no
col·legiata. Fotocopiat d'articles i normatives.
* Traaesea per correu de legislació ala col·legiata que ho demanen.
* Avíe, Mitjançant fulls col·locats ala taulons d'anuncis del Col.legi, de les
convocatòries de places de professorat, així coa d'altres convocatòries i, si
s'escau, comunicació per a la seva inclusió al full informatiu mensual.
* Recepció i classificació de les revistes i introducció de les seves dades a
l'ordinador. Reclamació de les revistes endarrerides no rebudes.
* Recepció dels butlletins legislatius i revisió de la normativa, així com
introducció de la normativa d'interós pels veterinaris a l'ordinador i la més
important al Canofile (arxivador electrònic de documents).
* Reclassificar dels llibres, transferint-los del fitxer de l'Open Accés al
programa de biblioteques Krono-Bibloe. Transferència de les revistes al mateix
programa.
* L'horari de la biblioteca es de 10 a 13 hores els matins, i de 16 a 19'30 hores
les tardes, de dilluns a divendres.

MKDI AMBIKMT

Aquesta temàtica ha vingut preocupant al Col·legi, i p<?r això
al sí d'AVHIC s'ha creat una secció de medi ambient, havent-hi al
front de la mateixa els companys Ricard Farré Urgell ( tel . 203 53
36), Albert Monferrer Ballester ( te l . 245 37 22) i Daniel Giménez
Roig (tel . 352 70 30).

El nostre Col.legi s'ha integrat al recent creat Grup
Interprofessional del Medi Ambient (GIPMA) i en el qual també hi
son la resta de Col·legis professionals relacionats amb el medi
ambient. Donat que Ja han tingut lloc varies reunions, invitem a
tots aquells veterinaris interessats en aquesta temàtica es possin
en contacte amb aquest Col.legi, millor amb elts companys abans
esmentats.

Aquest Col.legi disposa de 41 recents treballs sobre aquest
tema relacionats amb la veterinària i que resten a disposició dels
nlarstad C o l . l e s i s

EL C O L . I.KGï I KI, CATALÀ

El Col·legi, mitjançant els companys Iscle Selga Jorba, Josep
López Ros, Josep Aguirre Marti, 1 Jaume Roca Torras, estan
elaborant un Diccionari Català de Veterinària i Ramaderia molt
complert, amb la col·laboració de la Fundació Agrícola Catalana i
la Generalitat (Term-Cat).

COHITK DE CLÍNIQUES PK PKTITS ANIMALS

Té per finalitat el recular l'exercici professional de la
clínica dels animals de companyia, autoritzant als hospitals,
clíniques i consultoris que reuneixin els requisits indispensables
(fisics i leals), rsoldre la problemàtica que pugui existir, i
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defensar al col.legiat veterinari legalment establert.

BííRSA DB

* Gestionar les ofertes de treball rebudes
* Promoure la formaciñ del col·lectiu veterinari

ACTiVJTAXS
CURSOS:
Realitzats: * Manipulació d'animals de laboratori

* Gestió comercial dins 1*empresa
* Inspecció de carns (ADITSIC)

Programats: * Gestió de la venda
* Urgències a la clínica de petits animals

JORNADES: * Intentar la participació a totes les taules
rodones, seminaria, etc., que tinguin relació amb
la carrera.

GESTIÓ: • Portada por la part activa de la borsa
• Reunions setmanals, tots els dilluns a partir de

les ¡17 hores.
* Com a nexe d'unió entre la borsa i el Col·legi hi
ha el secretari del Col.legi, el company José Juan
Rodríguez.

COMITÈ PK DKOHTOLOGIA

-S'han resolt 25 casos de denuncies presentades.
-S'ha contactat amb l'Associació Mundial de Veterinària. ,
-S'han denunciat davant el Consejo General de Colegios

Veterinarios de España dos currículums de noves carreres on hi eren
implicats temes veterinaris tais coro patologia, diagnòstic i
tractament.

-S'ha sol·licitat l'ingrès al Comitè d'Etica Veterinària
Europeu, al sí de la Federació de Veterinaris Europeus.

-S'ha contactat amb els Comitès de Deontologia dels Col·legis
Oficials de Metges de Barcelona, d"Advocats i Farmacèutics per a
tenir reunions intersectorials i discutir temes comuns i aunar
reforços en assumptes de mutu Ínterin.

-S'ha parlat amb el Departament de Comerç, Consum i Turisme de
la Generalitat per clarificar el tema de les tendea de venda de
Petits animals i separar l'aspecte comercial del pròpiament
O f i c i a l sdeMetgesdBarcelon.

-S'han replicat escrits apareguts a la premsa referents a
l'ètica de la professió veterinària, implicant-nos injustament.

-S'han resumit el» diferents Reglaments dels Comitès Etice
dele principals països europeus, USA i Canadá per a tenir una
informació més detallada sobre ells i poder-los comparar amb el
nostre.

-S'han denunciat a centres-acadèmies que fan publicitat sobre
formació veterinària i que imparteixen cursos per possible
intrusisme professional.

-S'ha participat en programes de ràdio per defensar la
Professió veterinària d'inculpacions que s'ene havien fet.

-S'ha col.laborat en l'organització d'una conferència-
C°l.loqui impartit per un .nspector veterlnari de la CEE sobre
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normativa de carne fresques, així com també en l'organització d'un
cure sobre animales de laboratori.

-S'ha estudiat el projecte de Decret sobre Medicaments
Veterinaris. Contacte amb Veterindustrio i empreses del sector
veterinari per clarificar la distribució de productes biològics.

PREMIS D'ESTIHUL A L'BSTODI

Tots els anys, i amb n»otiu de la festivitat de Sant Francoec
d'Asoís, es convoquen els Premis d'Estímul a l'Estudi pels fills
dels col·legiats que hagin aprovat el curs complert a la
convocatòria de «juny, tant dels estudis a partir de la Bàsica com
els universitaris.

També en dona un premi de 50.000 ptes. a tot col·legiat que
hagi aprovat el doctorat, i per aconseguir-lo ha de presentar un
exemplar de la tesi.

En el Butlletí Informatiu s'inclouen, amb caràcter gratuït,
els anuncis <iue sol·liciten els col·legiats.

També ofertes de cases comercials, prèviament estudiades per
secretaria.

PREVISIQ1LSAMITARIA NACIONAL - AMA

Com a col·legiats tenim dret a aquesta Mútua dels
professionals sanitaris (metges, farmacéutico, veterinaris,
odontòlegs, etc., i ele nostres familiars directes), amb sensibles
avantatges amb d'altres societats, no sols pel seu baix cost, sinó
en qualitat i garantice.

Destaquem aquí les principals seccions: .automòbil -llar
.accidents personals .consultes 1 clíniques .responsabilitat civil
professional, etc.

Per a més informació telefonar a i'oficina d'AMA a Barcelona,
núm. 418 48 28 i 418 46 72. o bé a l'oficina d'atenció al
mutualista, núm. 900 100 062 ítrucada gratuïta).

i

PK VKTKRINARIS HIGIEMISTKS
UK C A T A L U N Y A Í A - V - H - 1 - C - l

Associació creada el marc de 1993 amb el recolcament d'aquest
Col.legi de Veterinaris. Cada primer dimecres de mes, a les 17
hores, ea reuneix la seva junta directiva, amb caràcter obert a
tots els seus socis.

Durant l'any 1994 han celebrat els següents actes:
-El 26 de gener, taula rodona sobre "Els sistemes d'autocontrol* de
lee empreses.
-Ha participat en los reunions que ha organitzat el Consell
Alimentari de la Mediterrània (organització de consumidors CAM), en
especial «obre la qualitat de la carn de vedella.
-Ha participat en les reunions que ha organitzat el Grup
Interprofessional del Medi Ambient (G1PMA).
-InterprofessionalEl 13 d'abril. Assemblea GenAmbientral que va legir ls membre de la
nova junta, companys Isidre Frràn Allué, president (tel, 885 38
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i Ma. del Mar Serra Pesquer. ee ere tari o (tel. 883 23 53)
entre d'altres.
El 28 de setembre, taula rodona a Tarragona sobre "Normes

eanitáries aplicables a la producció i comercialització dels
*• Productes de la pesca i acuicul tura".

~«le dieo 27 i 28 d'octubre, al Col.legi de Barcelona, curset sobre
Anàlisis de riscs i el control dels punts crítics a la industria
cárnica".

VETERINARIS JUBILAÏS

A part de rebre alió que pel Fons Mutual d'Ajuda dol Col.iegi
hi correspon, tote els primers dimecres de mee, a partir de les
hores, té lloc la reunió mensual a la qual hi son convidats tots
companys jubilats. Aquestes tertulies tenen un gran èxit, ja

<ïUe e 8 recorden anècdotes del passat, temes actuals, així com la
Problematica actual i informació específica pels jubilats.

El representant segueix eent el company Joaquim Viñas Bernadas
(t©l. 870 97 60).

EL COLLKGI AMPLIA ELS SKUS LOCALS

L'estructura de l'actual Col.legi data del 1975, any en que es
a celebrar el seu 75è. aniversari. Donat que actualment hi han

01°lt més col.legiats i s'han augmentat el nombre d'activitats i
Cl*eats noua organismes (Consell, Sindicat, A1AC, AVHIC. nombrosos
^omites, etc.), s'ha vist la necessitat de disposar de més espai.
^er això el Col.legi ha llogat el pis 2n. 4§ del mateix edifici
(PÍ8 inmediatament superior), i en aquest es procedirà a instal·lar
** Consell de Col.legis Veterinaris de Catalunya (amb l'AlAC), 1
ftVSpA.

EL COLLKGI I L'ACADEMIA

El Col.legi, ja des de la fundació de l'Acadèmia l'any 1960
anomenada Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona),

recolçat de sempre, i la eeu, locals i personal han estat i
iOfl a la seva disposició.

Ja després a l'any 1990, al denominar-se Acadèmia de Ciències
'inàries de Catalunya, ha continuat el mateix recolcament.

INFORMACIÓ SOBRE LEGISLACIÓ

Mitjançant el Butlletí Informatiu Col.legial s'informa als
fl°

i· legiats de totes les disposicions (lleie, reals decrets,
©crets, resolucions, etc. ) emeses pels diferents ministeris,
?ortaments, etc. que surten diàriament al BOE, DOGC, DOÇE i

Municipal de Barcelona, existint un servei de fotocopies.

THFORHATIti COL·LEGIAL I LA PROPERA REVISTA

El Butlletí Informatiu Col.legial continuarà publicant-se e
®ctes de comunicació de noticieB, conferències, legislació,

dels comitès, avisos, ofertes i demands, etc., en resúm,
eLotes aquelles noticies que e~han de conèixer ràpidamnt.
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S'eetà preparant la publicació d'una reviBta, de caràcter
segurament bimeriBual. La QUO.J portarà molta mée informació i tindré
una presentació gràfica de qualitat.

Tota l'informació resta a l'arxiu informàtic de la biblioteca.

ASSESSORIA JURÍDICA

El lletrat del Col.legi, Senyor Joan Beltran Rahola, a més
d'assessorar a la Junta de Govern, resta a disposició de tots els
col·legiats que requereixin llura serveis, tota els dimecres de 11
a 19 horea, atenent-los personalment.

Durant l'any 1994, les principals actuacions han estat les
següents,
1) Principals actuacions relacionades ajnb. el CoJ..legl i la Junta
Directiva:
-Escrito i gestions diverses respecte de Centres que anunciaven
cursos d'Auxiliar Clínic Veterinari, Analista Clínic Veterinari i
d'altres similars.

Dels tres Centres que publicaven aquest» anuncie, dos d'ells
varen cessar, sense gaires problemes, d'utllitsar aquesta
denominació (l'altre Ja no l'utilitza des de ja fa cert temps.
L'assessoria del Col.legi, d'acord amb Ja Junta Directiva,
interposarà demanda Judicial si tornen a repotii—se aqueste anuncie
a la premsa)
-Preparació esborrany Reglament de procediment disciplinari,
adaptat a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, sobre Règim Jurídic
de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu
aplicable a les actuacions que realitzin els Col.legis Veterinaris
de Catalunya en l'exigència de les responsabilitats dieciplinairies
dels col.legiate en el cas d'infracció deia seus deures
professionals o col·legiala.
-Preparació i presentació dels següents tree» Recursos Contenciós
Administratius contra les Resolucions del Departament de Sanitat i
Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya:

*13-4-94 de Convocatòria de Concurs de Mèrits per a la
provisió del lloc de Cap de la Secció d'Epidemiologia de la
Delegació Territorial del Departament de Sanitat i Seguretat Social
a Barcelona.

*13-4-94 de Convocatòria de Concurs de Mèrlte per a 1
provisió del lloc de Cap del Negociat d'Epidemiologia de la
Delegació Territorial del Departament de Sanitat i Seguretat Social
a Barcelona.

•Ordre d'1-6-94 que estableix el llibre de visites pel control
sanitari d'establiments alimentaris.
-Seguiment i direcció Recurs d'Apel·lació davant el Tribunal Suprem
contra l'Ordre de 10-2-89 del Departament de Sanitat i Seguretat
Social, de convocatòria de proves selectives per al ingrés al Cos
de Diplomats.
-Redacció, amb el Departament Juridic de la Guardia Urbana de
Barcelona, del contracte entre la Facultat de Veterinària d© la
UAB, el Col.legi de Veterinaris de Barcelona, i la Guardia UrbAna,
en relació amb el cavall Neptuno.
-Recentment, preparació i presentació scrit davant I-Ajuntament de
Barcelona n nom d l Col.lei d Vetrinarls exercitant el dret de
petició, impugnant la Taxa de recollida de residus a lee consultes
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i clíniques veterinàries, i sol·licitant, la seva nul·litat per
existir error en el tipus d'activitat aplicat.
2) Principals actuacions en relació amb els col·legiata:
-Tots els dimecres per la tarda B'ha mantingut consulta personal
pel lletrat del Col·legi amb tota els veterinaris interessats.
Tantmateix s'han seguit diverses consultes directament des de el
seu despatx.
-Preparació i redacció Recurs contra Taxa Recollida Residus davant
l'Ajuntament de Barcelona i en nom d'un col·legiat.
-Preparació i redacció Recurs contra Taxa d'Apertura de local
destinat a consulta veterinària davant l'Ajuntament de la Seu
d'Urgell.
3) Principals actuacions en relació gftfr ç) ( é de Deontologia:
-Assessorament en relació amb diversos expedients a col·legiats.
Redacció informes i consultes.

PRODUCTKS I SERVEIS BANCARIS

Avantatges aconseguits pels nostres col·legiats del BANC
SABADELL. Puutualittzacions:

PRODUCTES. D/BSTAUU
(en tots ells, la rendibilitat ee més elevada)

1) Compte corrent (o llibreta d'estalvi a la vista)
Retribució d'interessos:

de 50.000 a 500.000 ptes 5'75% TAE
més de 500.000 ptes 7'75% TAE

franquicia de 50.000 ptes.
-Sense despeses de manteniment i sense comissions per
gestions (pagament de rebuts, cobro de xecs, etc.)
-Abonament trimestral d'interessos
No cal "saldo mitjà"
-Informació diaria de les operacions que es facin
-Informació trimestral per conceptes
-Dels diners trets abans dels 3 mecos s'ens dona el %
proporcional.

2) Imposició a termini (normal)
-Venciment i liquidació d'interessos mensuals
-Tipus d'interés fins al 7'30% TAE, des de la 19 pta.

3) Imposició A termini fix a tres anvs
-Retribució d'interessos fins a 8'30% TAE desde la 1»

pta.
2)

-Tipus d interés: 6'25* des de la 19 pta.
-Sense despeses
-Sense franquicia
-Desgravació fiscal: 15% en l'IRPF
-Sols s'en pot gaudir 4 anys, i si en aquest període

no s'ha adquirit la vivenda ha de retornar-ee la
Desgravació fiscal:

MUTUAL D'AJUDA

L'any 1957 aquest Col·legi creà el Fons Mutual d'Ajuda,
unificLant-any-ee1957 al Subsidi de Defunció, el Fons Mutual d - Ajuda.
d-Homena~ge Anyal als jubilats, ja existent.
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Lee finalitats son de previsió i aj\»t, comprenen f.le següents
punta: a) Ajut per defunció, b) Ajut per jubllacio, c) Ajut per
intervencions quirúrgiquee (incloent-hi esposa i f i l i s ) , d) Premie
d'eetímul a l 'estudi, e) Ajut per invalideca, f) Ajut per
naixement, g) Ajut per defunció de f i l ie menors d'edat o depenents
del pare per malaltia, h) Avançament reintegrable per malaltia o
altres causee greus, i) Atencions ale jubilats i vidues.

Aquest Fone està regit per la Junta de Govern del Col·legi i,
a més, per 7 vocals elegits a l'Assemblea General reglamentària.

Des de ja fa molts anys venim recordant el funcionament
d'aquest Fons Mutual d'Ajuda, perquè així en puguin gaudir els
nostres col·legiats. A leB oficinee del Col.legi ele informaran amb
mes cura de cadascun d'aquests ajuta.

OFICIHKS DKL COL·LEGI

De dilluns a divendres: de 9'30 a 13, i de 16 a 20 hores.
Telèfons 211 24 66 i 212 12 08, Fax 212 12 08.

SECRETARIA

Tots els dies a partir de les 19 hores, excepte dimecres.

IDIOMES

El Col·legi ha arribat a un acord amb WALL STREET (a tots els
centres de la provincia), i amb DUBLÍN SCHÜL·L (Via Augusta, 161-
163, de Barcelona), per reduir ele seus preus en un 20% de
descompte (s'ha de presentar el carnet col·legial). També hi ha
descompte pels familiars.
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