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Hem lluitat i seguirem lluitant

Fa un any i migf des del moment de la constitució del primer Consell de Col.-
Iegis Veterinaris de Catalunya, i en nom seu, vaig dirigir-me a tots els coLle-
giats catalans des de les pagines acollidores d'aquests an.nals.

En la carta de salutació feia esment de com teniem que ésser conscients de
la transcendencia deis moments que viviem; com no podían ser possibles postu-
res insolidáries; que era necessari trobar formes de col.laboració intel.ligentes
i positivos, que sumin resultáis i restin protagonismo i que continuaríem llui-
tant per aconseguir que TAdministració de la Generalitat sapigués entendre
les nostres reivindicacions a nivell oficial així com sentiem les inquietuts deis
Veterinaris en ejercici lliure i d'Empresa.

Preveíem moltes dificuitats, pero han sigut moltes mes les que hem trobat da-
vant i al costat nostra, fent-nos el treball molt mes difícil i feixuc. No hem
trobat tota la comprensió de la que creiem erem mereixedars ni tampoc la col-
.laboració desitjada, malgrat la nostra paciencia i la confianca en las formes
de pacte, constructives i funcionáis. No hem perdut l'esperanca de que aquest
es el camí adequat. S'han aconseguit moltes aspiracions importants pero que-
den pendentes de millora i d'aconseguir-ne d'altres. Sempre será necessari re-
novar-se i sempre será necessari demanar les compensacions, no que calguin
sino les justes, les adequades a la preparació i al esfore profesional.

Ha transcarregut el temps suficient per a poder fer un breu resum, comentar
les accions que han estat fetes per el Consell de Col.Iegis i exposar quina es
la situació de la professió vers un futur que demana mes dedicació, entrega,
constancia, diáleg, paciencia i seny que mai.

De fet, gairebé sempre, els CoLlegis han estat entesos, de manera básica, com
a representants del grup de funcionaris. No obstant, els nostres Col.Iegis a
mes, han posat en evidencia un constant interés per a defensar el ejercici lliure
i d'empresa, a diferencia de Col.Iegis d'altres terres. I han procurat el perfec-
cionament professional amb organitzacions própies o paral.léles: AVEPA, Aca-
demia de Ciencies Veterinaries, Simposis, Becas, Cursets, Conferencies, Taules
Rodones, Secció Veterinaria del Institut d'Estudis Il.lerdens, An-nals.

També per el Consell de Col.legis es la professi~ en el seu conjunt el primer
problema a resoldre i per tant la seva actuaci6 ha anat encaminada més a la
soluci6 de conjunt i de futur que no pas a reivindicar el impossible manteni-
ment de situacions "atipiques", inacceptables amb la nova llei de funci6 públi-
ca. Aquesta de cap manera consolida administrativament situacions de privile-
gi pero si permet augmentar els llocs de treball i millorar nivells económics.

La reestructuració deis Servéis Oficiáis Veterinaris de la Generalitat de Cata-
lunya tenía dos opcions: Una la insolidária, amb menys funcionaris, pero amb



ni i I lora económica pels que quedaven. L'altre, la técnicajética i realista, que
demana mes i millors servéis i per tan mes funcionaris, mes llocs de treball
a iguals possibilitats de pressupost.

Sempre és difícil pendre decisions i malgrat que no ens agraden alguns deis
aspectes de la reestructuració, haviem de caminar en un sentit definit i així
ho hem fet. Pero som conscients de que es necessari seguir insistint i continuar
treballant, entregats de pie per aconsseguir acabar-la bé i completar les millo-
res económiques, la definició deis llocs, els programes técnics d'actuació i to-
tes les altres reivindicacions exposades reiteradament ais Departaments de
Sanitat i d1 Agricultura, que publiquem en aquest número d'An-nals.

El planteig de la nova reestructuració no podría teñir una solució únicament
burocrática (o económica), puix era esmercar en un esforc gairebé improductiu
els cabals de la societat. Era necessari la creació de noves places, la millora
técnica deis servéis, el aconseguir mitjans. En fí, posar en raarxa una progres-
siva estructuració administrativa, técnica i económica que tenim el deure de
seguir pas a pas perqué acabi com convé a la professió, a la ramadería i a la
societat.

Pero al mateix temps, el Consell ha estat treballant en moltes altres direc-
cions: La convocatoria del concurs de trasllat. Les oposicions amb casi un cen-
tenar de noves places. La formació de grups de Veterinaris tant per el saneja-
ment ramader com per a la seva millora. La publicació deis An.nals de forma
continuada, etc. etc. Obrir una linea de convenís per a la millora de les rela-
cions económiques i técniques entre els Col.legis i el Departament d'Agricultu-
ra que, a mes, permetin la financiació oficial deis CoLlegis. El patrocinament
de l'Académia de Ciéncies Veterináries de Catalunya amb una forta quantitat.
La creació de beques. La proposta de creació d'especialistes. L'atnpliació de
presencia veterinaria en Pesca i Qualitat, já aconseguida, etc. etc.

El Consell ha treballat amb una plena entrega d'esfarcos, gestions, diálegs,
visites, escrits. No ha aconseguit lo que volía, pero si uns resultats bons, pen-
dents de millora. Per aixó creu necessari seguir reivindicant aqüestes millares
any per any, pressupost a pressupost acompanyant estudis, plans, diáleg per
aconseguir la máxima millora económica i el perfeccionament deis servéis téc-
nics. I s'aconseguirá si no defallim ni canviem de llenguatge ni de propósits.

La problemaUca del futur no ha de provocar una reacci6 de desconcert sin6
una resposta adequada, una programaci6 suficientment reposada que Consell
i CoLlegis hem d'enfrontar, units i decidits, continuant el seu treball sense de-
fallir, superant totes les dificultats.

Agustí Carol i Foix



Situacid passada i futura del

Cos de Veterinaris de la Generalitat de Catalunya

SITUACIO DE LA PLANTILLA DELS SERVÉIS VETERINARIS
ABANS DE LA REESTRUCTURACIO

Veterinaris TituJars
Escorxadors (contráete)

258
19

SITUACIO ACTUAL EN LLOCS DE TREBALL DELS SERVÉIS
VETERINARIS DESPRES DE LA REESTRUCTURACIO

DARP
Salut Pública
Escorxadors
Servéis Centráis

113
145
94 *
26 *

* Amb places de nova creació

D A R P

Places de nova creacid
Barcelona
celona
Lleida
Tarragona

Pesca
Sanitat
Sanitat A.
Servéis Centráis

3
2
3
1

1
1
1
4



Salut Pública - DARP. Escorxadors 75

Salut Publica

( Servéis Centráis de:
Barcelona _
Girona _
Lleida _
Tarragona _

6
1
2
1

Increment de p laces : 1 0 1 + 7

Amb contractes

Servéis Centráis
Laboratori Reus
Camp. Sanejament Seo
Servéis d'escorxador
Servéis de "pinsos"

de treball

d'Urgell

(Temporal)

?

1
1
?.
1

SITUACIO FUNCIONARIAL

12 Jornada fixada, igual a la totali-
tat de funcionaris de mateix nivell
que presten servei ais diversos De-
partaments.

22 Disposició de mitjans: Locáis.
Secretaries. Vehicles. Material.

32 Consideració de funcionaris a
tots els aspectes, lo que significa:
Complements, dietes i desplaca-
ments. No estar a les ordres direc-
tes de l'Autoritat Municipal, sino
a les del corresponent coordinador.

4Q Es reivindica, en estudi amb
moltes posibilitats:

4.1. La millora de complements.
Penositat, Perillositat, Guardies,
etc.

4.2. Creació d'especialistes.
4.3. Creació de caps de comarca.
4.4. Creació de responsables de

programes.
4.5. Creació de la Direcció Gene-

ral de Ramadería.
4.6. Ampliació del Cos amb 25

places.
4.7. Millores en el Departament

de Salut Pública.

Respostes a las darreres conversas
mantingudes amb el Conseller del
DARP i posteriorment amb el Di-
rector General de la Producció,
referents al últim document en
el que va expresar-se per part del
Consell un seguit de reivindicacions
i pactes a realitzar.

Ia Direcció General de Ramadería



El Consell promet la creació, en
el moment pressupostari oportú,
d'una Subdirecció General de Ra-
madería.

23 Especialistes
Queda acceptada la sugerencia que
podrá nutrirse deis propis funciona-
ris.

Caps de programa
S'accepta la creació de veterinaris
responsables pels diferents progra-
mes d'actuació que el DARP des-
senvolupi en el camp de la ramade-
ría en Millora i Sanitat.

4a Caps de comarca
La idiosincrácia del carree fará
que siguí compartit amb la resta
de funcionaris classificats, ja que
pressuposa la responsabilitat agra-
ria técnica i de política departa-
mentalde la comarca contemplada.

5^ Mitjans técnics
Es suministrará a nivell de Labora-
toris del DARP equips necessaris
per autopsies i presa de mostres.
El pare d'automóbils será ampliat
fins a cobrir totes les necessitats.

CONCURS DE TRASLLAT I OPO
SICTONS

laPreviament s'ha produit el re-
torn, en comissió de servei,
d'aquells companys que ejercint
de titulars a la rE'sta d'Espanya han
volgut ocupar plaça a Catalunyà.

Concurs de trasllat: El concurs
será previ a la celebració de les
oposicions.

Oposicions: S'entrega ais Col.le-
gis l'avanc de programa de les pro-
ximes oposicions que s'esperen e-
fectuar després de la qualificació
per la Funció Pública deis llocs
de treball.
Es considera molt possible la con-
vocatoria peí mes d'Octubre d'en-
guany.

COMPLEMENTS
Segons darrera informació l'Empre-
sa encarregada del estudi i qualifi-
cació deis llocs de treball deis ve-
terinaris, ha sostingut les correspo-
nents entrevistes amb els responsa-
bles deis Departaments que els a-
fecten. Per part d'Agricultura es
considera molt probable un incre-
ment deis complements que podría
variar entre 20 i 30.000 pessetes
mensuals, per penositat, perillosi-
tat, guardies, etc.
La qualificació deis llocs de treball
es previa a l'ordenació final de la
Funció Pública a la Generalitat.
Per talf cal remarcar el carácter
provisional deis complements ac-
tuáis, no aixf els sous que son iguals
per a tots els funcionaris del ma-
teix nivell en qualsevol Departa-
ment de la Generalitat.

PROPOSTES DEL DARP ALS
COL.LEGIS
Reciclatge. Trobar les formules
adients entre Col.legis i Adminis-
tración
A. Es entregat un projecte per a
la creaci6 de grups de veterinaris
perp o d e r minim de tres profes-
sionals, per poder concertar servéis
amb l'Administració.
La resposta queda en estudi.



Estudi-informe presentat a la Generalitat
sobre la reestructurado deis
servéis veterinaris oficiáis de Catalunya

Criteris generáis
La situació actual del servei de
Veterinaris Titulars, Cos transferit,
ve donada per la legislacio contem-
plada en les següents liéis i disposi-
cions: Llei 116/66, del 28-12, con-
templada per la Llei 56/69f de 30
de Juny, en que s'adscriuen els llocs
de treball que siguin necessaris
al Ministeri d1 Agricultura. El De-
cret 106/72, del 27 de Gener, que
disposa la dita inscripció. El Decret
3318/74, del 21 de Novembre am-
plia la possibilitat anterior.

El Reial Decret 136/84 B.O.E. d'u
de Febrer del 1984, contempla da-
rrerament la possible modificació
coordinada deis servéis veterinaris
amb altres estaments.

Si aquesta és la situació general
a l'Estat, cal teñir en compte a
Catalunya la Legislacio de la Gene-
ralitat en el seu Estatuí d'Autono-
mia, que en l'article 10.1.1 reco-
neix la seva competencia per esta-
blir el régim estatutari en el marc
de l'article 149.1 i 18 de la Consti-
tució Espanyola.

Aleshores tanmateix davant d'aixó,
cal al tractar de reestructuració,
tenir en compte, el desenvolupa-
ment de les concentracions huma-
nes, essencialment el de la densitat
de població a l'área metropolitana

de Barcelona, superior a qualsevol
de la resta d'Espanya, i per altre
part també cal considerar que la
ramaderia catalana ha sofert du-
rant el transcurs deis anys un pro-
cés d'adaptació que ha fet surgir
degut a les noves técniques, un ti-
pus de ramaderia no lligat a la té-
rra i verdadera vocació industrial.
A mes a mes de la subsistencia de
la ramaderia tradicional. Al com-
pás d'aquesta transformació que
porta les produccions ram aderes
a nivell de la CEE, sorgeix una po-
tent industria d'aliments concen-
trats per el bestiar i al mateix
temps una industria cárnica trans-
formadora que venen a ésser el
30% de tot l'Estat.

Cal afegir la transformació en la
conservació deis aliments, fred
especialment, i darrerament l'apa-
rició de cadenes de pre-cuinats
que encara dificulten mes l'inspec-
ció i control deis aliments, donades
les estructures deis actuáis servéis.
L'entrada a la CEE, obliga ja des
d'ara a la urgencia d'una resposta
meditada i racional per a la funció
inspectora que ve encomenada ais
veterinaris.

Mentrestant les estructures veteri-
naries oficials continuan a nivell
de partits veterinaris que malgrat
la seva constant modificació de-



mostren no ser operatius per la
demanda de servéis generats, tant
per el creixement demografic huma
(6.000.000 de consumidors, a part
del turisme), com peí gros volum
de producció, transport, tranfor-
mació i comercialització de pro-
ductes ramaders, deis quals els ser-
veis veterinaris tenim responsabili-
tat i control.

El veterinari, per la seva formació
especialitzada en aquest sentit i
tradició en la funció, es responsa-
ble de la producció, millora, selec-
ció, sanitat i maneig de la produc-
ció animal, aixó com de la sanitat
i salubritat deis aliments d'origen
animal. Cal incloure-hi també els
productes del mar, i en quant a
les fruites verdures i bolets la sani-
tat i salubritat deis mateixos ha
estat fins ara, de la competencia
del veterinari titular.

De les anteriors idoneitats es poden
deduir les funcions que comporten
l'acompliment de les mateixes.

Tot el que precedeix condueix a
la necessitat, be d'un augment molt
important de la plantilla o a la res-
tructuració de la mateixa. Per un
principi d'economia de la funció
pública sembla mes aconsellable
la darrera fórmula tot el qual con-
dueix a fer la següent proposta:

ESTRUCTURA DE SERVEIS

- Serveis de salut pública
- Serveis de Ramaderia
- Serveis decordinaci6
- Servéis de cordinació

Servéis de salut pública

a) Inspecció i control de la manipu-
lació, industrialització i emmagat-
zement de totos els aliments citat
anteriorment inclosa l'apertura
deis establiments dedicats a les
esmentades activitats.
b) Inspecció i control en el trans-
port deis productes alimentaris.
c) Inspecci6 i control de la manipu-
cialització tant en el producte com
en les instal.lacions i llocs de con-
sum.
d) Sanitat ambiental, tant en la
seva fase centrífuga, de 1'animal
a í'ambient com a la inversa, fase
centrípeta.
e) Zoonosis transmisibles comparti-
da amb Agricultura.
f) Estadístiques i documentació.
Educació sanitaria al nivell corres-
ponent.
g) Inspecció i control de les matan-
ees domiciliaries quan siguin auto-
ritzades.
h) Tota la resta de funcions no con-
templades i que puguin emanar de
materies competents de la Conse-
lleria de Sanitat.

En quant a Ramaderia:

a) Observació i control de l'aplica-
ció de les normes i mesures legáis
establertes oficialment per a la
lluita contra les malalties del bes-
tiar.
b) Control del compliment de les
normes i mesures legals establertes
peí comerç i moviment pequari.
c) Registre i estadística zootècnic-
sanitáries corresponent a explota-
cions, ramaderia i tota mena d'es-
tabliments, instal.lacions i centres
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pequaris, així com de les produc-
cions ramaderes.
d) Control d'establiments elabora-
dors d'aliments peí bestiar i de les
matéries primes i nutrients utilit-
zats, així com deis aditius i d'altres
matéries utilitzades per tal fi.
e) Control de l'ds, distribució i r e -
sultats deis productes zoosanitaris.
f) Programes i accions de foment,
producció i control sanitari d'Agri-
cultura. Assessoria i control.
g) Tota la resta de funcions no
comtemplades i que puguim emanar
de matéries competents de la Con-
selleria d'Agricultura, Ramaderia
i Pesca.

En quant a Servéis a Escorxadors

a) Vigilancia i control de les condi-
cions higio-sanitaries deis locáis,
instal.lacions i equips. Control d'ai-
gues d'ús industrial i residuals.
b) Control de la documentació sani-
taria deis animáis ingressats per
a sacrificñ Desinfecció de vehicles.
b) Control de malalties infecto-
contagioses i parassitáries que si-
guin detectades en qualsevol fase
del maneig de l'escorxador, Comu-
nicació ais servéis competents.
d) Control, avaluació i estadística
de decomissos. Igual que la de la
seva industrialització o en el seu
cas destrucció deis mateixos.
e) Comprobació de l'acompliment
de la normativa per al t ractament
adequat dels productes resultats
de la manipulaci6 dels animals de
sacrifici i que no tinguin aprofita-
ment industrial.
f) Vigilancia i control de les opera-
cions de sacrifici i manipulació
de les cañáis perqué siguin rel i tza-

des amb les normes higiéniques
necessáries.
g) Acompliment de quantes normes
legáis siguim emeses de les Conse-
lleries de Sanitat i Agricultura en
materia d'escorxadors i recollida
de dades per les valoracions es ta-
dístiques manejades per ambdues
normeshigièniques

En quant al servei de coordinació

Es crean els servéis de coordinació
que serán atesos, tenint en compte
la relació íntima entre la producció
i el consum del producte, Agricul-
tura i Salut Pública, per els coordi-
nad ors que en cada área es creguin
convenients.
a) En aquelles arees on siguin pre-
dominants eís servéis d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca, ho sera un fun-
cionari adscrit a aquesta conselle-
ria.
b) En aquelles arees on siguin pre-
eminents els servéis de Salut Públi-
ca, ho será un funcionari adscrit
a aquesta Conselleria.
c) Els escorxadors que per el seu
volum requereixin mes d'un veteri-
nari, hi haurá necessariament un
coordinador.
d) Els coordinadors serán delegats
directes deis Servéis a que corres-
ponguin i tindran la responsabilitat
de l'area encomanada.

DELIMITA CIO D1 AREES, FUN-
CIONS I ASSENYALAMENT DE
PLACES

Vista la importancia primaria que
la densitat de població, volum de
sacrifici deis escorxadors, quanti-
tat de la ramaderia existent i la
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importancia absoluta del sector
agroalimentari tant industrialment
com comercial, malgrat tot per
els móduls a seguir per a assignar
llocs de treball tant en Salut Públi-
ca com en Agricultura, Ramaderia
i Pesca es tindrá en compte la fu-
tura estructuració territorial de
Catalunya com les normes i pautes
en la materia assenyalada per
l'OMS y la CEE.
En tot cas, l'organització col.legial
veterinaria d'acord i sota el major
criteri de l'administració será con-
sultada per a la delimitació deis
mateixos.
L'organització professional de ve-
terinaris una vegada assenyalats
els llocs de treball i residencia res-
pectives podrá proposar a i'admi-
nistració les variacions que creguin
oportunes en el transcurs del
temps.

DE LES RETRIBUCIONS DEL COS
DE VETERINARIS TTTULARS

El plantejament de l'aplicació de
la Llei 30/84 de 2 d'agost ais fun-
cionaris del Cos de Veterinaris Ti-
tulars, no pot desconéixer les pers-
pectives de la nova estructuració
deis servéis veterinaris oficiáis
d'ambit inferior al provincial, i,
tantmateix, la seva dependencia,
orgánica i funcional, prepondera-
dament deis Departaments d'Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca, junta-
ment amb el de Sanitat i Salut Pú-
blica.
Dins d'aquesta Hnea d'actuaci6,
doncs, hem de considerar, la nova
agrupació funcional ja esmentada
al parlar deis Servéis Veterinaris
de la Generalitat.

Seguint l'esquema retributiu de
l'esmentada llei, cal distinguir:

A) Retribucions básiques: Serán
per definició legal les que siguin
fixades en la Llei de Pressupostos
Generáis de l'Estat anual, pels fun-
cionaris del grup A (art. 25 de la
Llei 30/84).

B) Retribucions complementaries:
a) Complement de destí. Corres-
pon, dins deis 30 nivells establerts ,
l'interval compres entre els nivells
20 al 18.
b) Complement específic. La seva
determinació hauria de resultar
de la proporció entre módul máxim
de 40 unitats i el total fruit de l'e-
valuació per Penositat i Perillosi-
ta t , Dificultat Técnica, Responsa-
bilitat i Dedicació, en els Grups
Salut Pública, Ramaderia, Escorxa-
dors i Alta Montanya.

L'evaluació del factor "incompati-
bilitat" resta condicionat a la seva
concurrencia, i, en el seu cas, sera
ponderat en iguals termes i quantia
que el personal sanitari amb ti tula-
ció superior.
c) Complement de productivitat:
La seva quantificació, hauria de
proporcionar-la la consideració
conjunta del rendiment económic
(número i quantia de les taxes li-
quidades), i del rendiment técnic
i social de l'exercici de la funció.
d) Indemnització de les despeses
de desplacament. Serà d'aplicaci6
el Decret 40/85 de 7 de febrer,
amb les adaptacions necessàries
per les característiques de la fun-
ció.



Consulta a las conselleries de Sanitat i d' Agricultura
Es demana que es concretin els següents apartáis:

1) Cap Veterinari Titular amb plaga en propietat podrá ser desplagat per l'Ad-
ministració, si no ho desitja, del seu ámbit territorial corresponent al nou Par-
ti t , i es respectará, en tot cas, la seva residencia actual.

2) La nova adscripció funcional no afecta de cap manera els drets económics
i i'horari deis veterinaris tituiars amb plaga en propietat.

3) La nova adscripció funcional no comporta la homogeneització de dedicacio-
nes i retribucions en cap cas, es concursi o no.

4) Els Veterinaris que no concursin es quedarán en la situació actual.

5) L'aplicació de l'Ordre de 7-2-86 no afecta cap dret deis veterinaris tituiars
amb destinació definitiva que tenien abans del Decret, ilevat els que comporta
ia seva adscripció funcional.

6) El concurs es refereix a l'adscripció funcional al Departament de Sanitat
o al d'Agricultura exciusivament dins de cada nou Part i t .

7) La Reestructuració deis Part i ts no comporta la creació de nous llocs de t r e -
ball, sino la seva modificació.

8) Es sol-licita que es concretin les funcions i retribucions deis funcionaris ais
adscriureis al Departament de Sanitat o al d'Agricultura.

9) L'Administració hauría de comprometres de que amb el términi máxim d'a-
quest any es convoques un concurs de tresllat que afectes per igual a tots eis
veterinaris del Cos.

10) Tots eis apartats anteriors son efectius, sigui quina sigui la dependencia
funcional deis funcionaris afectáis .
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Respostes de I1 Administració

GENERALITAT DE CATALUNYA
El Conseller d'Agricultura,

Ramaderia i Pesca

Barcelona, 12 de juny de 1.986.

President del Consell del Col.legi
de Veterinaris de Catalunya
Sr. Agusti Carol i Foix

Benvolgut senyor,
D'acord amb la vostra petició, em plau d'adjuntar-vos a i'annex núm 1, una se-
rie d'aclariments a l'Ordre de 7 de febrer d'enguany, per la quai es convoca
concurs per l'adscripció deis Veterinaris Titulars amb destinació definitiva a
Catalunya (DOGC núm 658), elaborada conjuntament, pels Departaments de
Sanitat i Seguretat Spcial i el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Així mateix, en l'annex núm 2 em plau d'adjuntar-vos les funcions que realitzen
els Veterinaris Titulars adscrits ai Departament d'Agricultura, Ramaderia i
Pesca.
Finalment, a l'annex núm 3, us relaciono les partides pressupostáries aprovades
peí Parlament de Catalunya en relació a la Reestructuració deis Servéis Vete-
rinaris Oficiáis del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Ben cordialment,

Josep Miro i Ardévol

Annex. núm. 1

ACLARIMENTS A L'ORDRE DE
7 DE FEBRER DE 1986, PER LA
QUAL ES CONVOCA CONCURS
PER A L'ADSCRIPCIO DELS VE-
TERINARIS TITULARS AMB DES-
TIN ACIO DEFINITIVA A CATA-
LUNYA (D.O.G. NUM. 658, DEL
7.3.86).

le Ni el Decret 5/1986, de 16 de
gener, de reestructuració deis par-
tits veterinaris oficiáis a Catalun-
ya, ni l'Ordre de 7 de febrer de
1986, per la qual es convoca con-

curs per a l'adscripció des veterina-
ris titulars amb destinació definiti-
va a Catalunya, no modifiquen el
deure de residencia a cap veterina-
ri titular. Aquest deure queda pre-
cisat a l'article 5é. 3 del Decret
5/1986 abans esmentat. Evident-
ment, l'ambit territorial de cadas-
cun deis 38 partits veterinaris ac-
tuáis és molt mes gran que el deis
partits existents abans de la rees-
tructuració, la qual cosa afavoreix,
en general, la selecció de la locali-
tat per part de l'interessat.

2Q El concurs d'adscripció funcional
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deis veterinaris titulars regulada
peí Decret 5/1986 i per l'Ordre de
7 de febrer de 1986, ja esmentada,
no modifica la normativa general
referent ais ámbits territorials on
s'han d'exercir les funcions. La in-
mobilitat, relativa, en un lloc de
treball tan sois s'adquireix mitjan-
cant concursos i oposicions.

32 Els drets económics i la dedica-
ció horaria venen expressament
reconeguts a la Disposició Addicio-
nal Segona del Decret 5/1986, de
16 de gener.

4^ L'adscripció funcional és inde-
pendent de l'homogeneització, que
será voluntaria per ais veterinaris
titulars amb placa en propietat
a Catalunya, com expressa clara-
ment el darrer paragraf de l'article
6é. del Decret 5/1986, ja esmentat.

52 El supósit de veterinaris titulars
amb destinació definitiva que no
concursin en el concurs que convo-
ca l'Ordre de 7 de febrer de 1986,
és previst a la Disposició Addicio-
nal Segona del Decret de continua
referencia.

62 i 72 En concurs es refereix ex-
clusivament a l'adscripció funcional
al Departament de Sanitat i Segu-
retat Social o al d'Agricultura, Ra-
maderia i Pesca, dins deis nous par-
tits, i per tant, no afecta d'altres
drets.

82 El Decret 5/1986, de 16 de ge-
ner, reestructura els partits veteri-
naris a Catalunya, distribuint fun-
cionalment entre ambdós Departa-
ments afectats la mateixa plantilla

actual de veterinaris titulars.

92 L'article 5é. 1 del Decret
5/1986, preveu que serán ordenados
peí Departament del qual depen-
guin funcionalment les funcions,
que la normativa vigent atribueix
ais veterinaris titulars.

102 Es voluntat deis Departaments
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
i el de Sanitat i Seguretat Social,
l'estabilitat i la mobilitat deis seus
funcionaris. De tota manera, la
convocatoria d'un concurs de tras-
Uat de veterinaris titulars está
condicionat al desenvolupament
de normes de la Funció Pública
per part de diferents órgans de la
Generalitat de Catalunya, a l'acord
amb Organs de l'Estat i. eventual-
ment, amb d'altres Comunitats Au-
tónomes. Per tant, aquests dos De-
partaments no podem garantir uni-
teralment cap termini.

112 Tant el Decret com l'Ordre
de continua referencia, com els
punts anteriors, es refereixen ais
veterinaris titulars amb destinació
definitiva, amb independencia de
llur elecció per a l'adscripció fun-
cional a un Departament.

Annex. núm. 2

FUNCIONS QUE REAUTZEN ELS
VETERINARIS TITULARS ADS-
CRITS AL DEPARTAMENT D'A-
GRICULTURA. RAMADERIA I
PESCA

1.- Execució de les campanyes de
prevenció, lluita i eradicació de
les malalties del bestiar.
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2.- Promoció i Seguiment de les
Agrupacions de Defensa Sanitaria
i de Control Ramader.

3.- Control del moviment pecuari
i concentracions ramaderes, expe-
dició d<? la documentació sanitaria.

4.- Control de mitjans de defensa
contra les malalties del bestiar
i üur distribució.

5.- Foment i millora de les produc-
cions ramaderes.

6.- Control de l'elaboració, distri-
bució i utilització deis medis de
producció animal.

V.- Recapacitació de les taxes que
devengui la prestació deis Servéis.

8.- Tramitació deis expedients ad-
ministratius propis deis Servéis
de Ramade*-ia i Sanitat Animal.

9.- Aquelles altres funcions que
en materia de Sanitat i Producció
Animal els siguin encomanades.

Annex. núm. 3

RELACIO DE PARTTDES PRESSU-
POSTARIES, D' APLICA CIO PER
A LA REESTRUCTURACIO DELS
SERVÉIS VETERINARIS OFICIALS
DEL DEPARTAMENT D'AGRICUL-
TURA, RAMADERIA I PESCA.

10.01.122.01- Retribucions com-
plementarles de funcionaris
558.538.086. D'aquesta partida co-
rrespon a la reestructurado deis
servéis veterinaris una quantitat
de 131.858.507.
10.02.220.03-- Material fungible
servéis veterinaris 4.800.000.
10.02.221.06- Pare móbil i servéis
veterinaris 5.200.000.
10.02.240.01- Dotacions per a ser-
veis de nova creació (Servéis vete-
rinaris 4.800.000.
10.02.621.01- Adquisició ser ve is
cles SS.CC. Sanitat Animal
25.000.000.
10.02.641.03- Equips d'oficina, mo-
biliari i material inventariable
SS.CC. Sanitat Animal 24.690.000.
Barcelona, 3 de juny de 1986.

ACORD DEL CONSELL EXECUTIU SOBRE FIXACIO PROVISIONAL DE RE-
TRIBUCIONS A DETERMINATS LLOCS DE TREBALL ALS DEPARTAMENT
DfAGRICULTURA I SANITAT

Mentre no es realitzi el desenvolu-
pament reglamentari de la Llei
17/1985, de 23 de juliol, de la Fun-
ciÓ Pública de l'Administració de
lica deaixíl'Administr aci6 com l'aprovaci6
de la realizaci6 y classificaci6 de
tots els llocs de treball de l'Admi-
nistraci6 de la Generalitat, s'apro-
ven els següents règims de dedica-
ció i retribucions:

1. Per ais veterinaris que segueixen
en l'actual régim de dedicació, d'a-
cord amb l'article 6é. del Decret
5/1986 de 16 de gener, de reestruc-
turació deis Servéis Veterinaris
Titulars, seguiran vigents les ac-
tuáis normes retributives, i les que
en el futur es dictin.

2. Per ais veterinaris que, d'acord
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amb l'article 6é. del Decret esmen-
tat, passin a homogeneitzar dedi-
cacions i retribucions, regirán les
següents, en tant no es desenvolupi
la Llei 17/1985, de 23 de juliol de
la Funció Pública de l'Administra-
ció de la Generalitat:

2.1. Les retribucions quedaran
homogeneitzades a la retribució,
en comput anual, fixat peí nivel!
A, Collaborador Técnic, amb l'im-
port que, amb carácter general
per al personal de la Generalitat,
fixi el Consell Executiu.

2.2. Els Veterinaris titulars que
ocupin placa amb destinació defini-
tiva o provisional en el Partit, re-
bran, a mes, un complement anual
de 280.000,-Pts. distribuit en 14 pa-
gues de 20.000,-te.

2.3. Els veterinaris titulars Inter-
ventors Sanitaris d'Escorxadors
i els veterinaris titulars interins
adscrits ais Partits, rebran, a mes,
un complement de 140.000,- Pts.
anuals, distribuit en 14 pagues de

10.000,- Pts.
2.4. Els cordinadors rebran, a

mes, un complement de 210.000,-
Pfcs. anuals, distribuit en 14 pagues

de 15.000,- fe.

3. Les retribucions deis veterinaris
interins adscrits a escorxadors,
a qué fa referencia la disposició
transitoria única del Decret 5/1986
de 16 de gener, serán les establer-
tes amb carácter general per ais
Col.laboradors Técnics.

4. Per ais veterinaris a qué es refe-
reixen els punts 2 i 3 anteriors,
la dedicació setmanal será la que
estableixi la Generalitat en cada
moment amb carácter general, ac-
tualment de 37 h. i %, si bé els ho-
raris en qué es prestará serán con-
cordants amb les necessitats del
servei. Per aquest horari i per la
penositat i especificitat d'aquesta
prestació, s'estableixen les retribu-
cions i els complements anteriors.

Respostes del Consell

HONORABLES Sr. Josep Laporte i Salas i Sr. Josep Miró i Ardevol

Barcelona, 1 de Juliol de 1.986

Honorabies Srs.:
De les converses mantingudes al seu Departament relacionades amb la rees-
tructuració del Cos de Veterinaris Titulars, va quedar ciar que l'esmentat Cos
no serÍa reestructurat fins i tant que'ls hi fosin regularitçats els sous.
Sembla ser que la Llei d Taxes s'aplicara inmediatament, lo qu merma en
gran manera els ingresos del dit Cos, sense qui hi hagi la compensació adient,
ja que per ara no s'ha purituaiitzat el sou complementar! i demos emoluments
en el D.O.G. Aixó preocupa extraordinariament a la nostra professió.
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Per altra part vista l'Ordre publicada en el D.O.G. n2 671, de data 11 d'Abril
de 1986, en el qual es contemplen eis sous i complements deis Metges Tituiars,
conseqüencia de la seva integració a les Áreas Básiques de Salut, i creient jus-
ta la quaiificació del lloc de treball, tant en lo que correspon a sous com ais
divercos complements consideráis que s'assignán ais esmentats tituiars, creiem
necessári que per rao de titulació i pertinenca a Cosos simiiars "Veterinaris
Tituiars" es tingui en compte les següents consideracions per lo que correspon
a la Reestructuració del dit Cos i a les seves retribucions:
La Reestructuració del Cos de Veterinaris Tituiars suposa una situació paral.-
lela a la considerada en les Áreas Básiques de Salut, o sigui l'integració deis
amplis Partits Veterinaris en árees mes amplies i servéis compartits amb eis
tituiars de íes mateixes, definit-se, per tant, una serie de prestacions ambula-
tóries que sino integrades si haurán d'ésser al menys coordinades anib les pro-
pies Áreas Básiques de Salut en tot lo referent a Servéis de Salut Pública i Me-
dí Ambient. Per altra part eis Servéis propis d'Agricuitura i Ramaderia origi-
nen, com deiem anteriorment, una dinámica prácticament igual ais esmentat
de Salut Pública Veterinaria.
Cal considerar que l'integració a la C.E.E. incrementará el servei veterinári,
no solsament en la seva dedicació, que com a mínim será sempre l'exigida pels
funcionaris, sino també en la necessitat de reciclatge permanent per l'adapta-
ció técnica a les normatives que constantment emanen deis Comités Técnics
de la C.E.E. Al propi temps l'exigencia de rigor en les actuaciones técniques
será una de les primeres demandes del sector aiimentari, ja que només la pre-
cissió en el diagnóstic i en el temps d'emetre'l será eficac^ per a la nostra in-
dustria alimentaria.
Per altra part i relligan amb eis parágrafs anteriors, eis Servéis Veterinaris,
com a conseqüencia de l'aplicació de la Llei de Taxes, generaran al tresor im-
portants ingressos consecutius a la seva tasca, qüestió que cal considerar,
creiem, al valorar eis esmentats Servéis.
Volem per últim recordar que les diverses entrevistes mantingudes amb eis
Directors Generáis de Saiut Pública i Produccions i Industries Agroalimentá-
ries, manifestaren el pié convenciment del que s'en feren portaveus, que en
cap cas ei Cos de Veterinaris Tituiars sería menystingut que qualsevol altre
de similar en l'Administració Autonómica de Catalunya, i per descomptat que
el de Metges Tituiars ha estat sempre, jo diría, administrativament l'altre ego
deis Veterinaris.
Es per lo expossat anteriorment que demanem que a l'hora de fixar sous i com-
plements ai Cos de Veterinaris Tituiars, homologáis en eis Servéis d'Agricuitu-
ra i Ramaderia, sigui en lo que d'idéntic hi ha, tractat amb paritat amb el de
Metges Titulars.
Molt agrairem ens concedissiu audiència per a conèixer la vostre opini6 i poder
ampliar-vos, en lo que calgui, la nostra.
Ben cordialment,

Agustí Carol i Foix
President •



18

MOLT HONORABLE Sr. Jordi Pujol i Soley
President de ia Generalitat de Catalunya
BARCELONA

Barcelona, 6 d'Octubre de 1.986

Moit Honorable Sr.:
Creiem oportú possar al vostre coneixement que justament al possar en marxa
la reestructuració de servéis veterináris observem en el D.O.G. del 11-4-86
els sous contemplats per els metges tituiars, els quals fins a ia data rebien re-
numeracions iguals a les deis Veterináris Tituiars. Com sigui que creiem exis-
teix un agravi comparatiu, i després d'una visita efectuada a i'Honorabie Con-
seiler de Sanitat, i per encárrec seu, fem aquest breu estudi per sobretot re-
marcar que l'iguaitat de preparació i dedicació entre amdos cossos no és con-
templada i menys Tingres que per taxes ingresa el Cos de Veterináris Oficiáis.
Esperant es tingui en compte en ia catalogació definitiva deis llocs de trebail,
lo que es manifesta en les nostres al-iegacions, os saluda respectuosament,

Agustí Carol i Foix
President

HONORABLE Sr. Josep Miró i Ardevol
Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de ia Generalitat de Catalunya

Barcelona, 6 d'Octubre de 1.986

Honorable Sr.:
A sol-licitud del Conseller de Sanitat, em efectuat aquest breu estudi que
creiem a d'arribar també al vostre coneixement, per a considerar l'agravi com-
paratiu que per el Cos de Veterináris Tituiars de la Generalitat significa l'as-
signació deis sous establerts per els Metges Tituiars.
Esperant sabreu teñir en compte els nostres arguments, os saluda cordialment,

Agustí Carol i Foix

HONORABLE Sr. Josep Laporte i Salas President
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Barcelona, 6 d'Octubre de 1.986

Honorable Sr.:
Tal com quedarem amb l'entrevista darrerament efectuada, tenim el plaer
d'enviar-vos un curt treball per mostrar l'evidéncia de les nostres reclama-
cions.
Esperant sabreu tenir en compte els nostres arguments, os saluda cordialment.

Agustí Carol i Foix
President
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Treball adjunt remes

ESTUDI DE LES VARI ACIÓN S E-
CONOMIQUES DELS VETERINA-
RIS TITULARS, EN EL MOMENT
EN QUE ES PRODUEIX LTNTE-
GRACIO ALS PARTITS COMAR-
CALS

BREU HISTORIA

Des de 1.939 fins a 1.951, els Vete-
rinaris Municipals son consideráis
com depenents de l'Administració
Local, ja que son ánomenats pels
Alcaldes deis Municipis Caps de
Partits, pero percibint un sou sim-
bólic a carree de í'Administració
Central. Els seus ingressos están
basats en el cobrament de servéis
que l'Administració ordena i que
l'usuari paga. El servei es perma-
nent de 24 hores al día i 365 díes
a l'any. Al no cobrar-se sou, les
jubilacions son minvades o practi-
cament inexistents, lo que fa que
la professió demani -reiteradament
que el Cos de Veterinaris Munici-
pals segui, a tots els efectes, con-
siderat funcionari de carrera amb
tots els drets i obligacions deis al-
erat funcionari d'iguai graduació.
Durant aquests 12 anys no hi ha
cap augment de sou, mentres que
els horaris segueixen sent de servei
permanent les 24 hores i 365 díes.
L'any 1.951, els Veterinaris Munici-
pals canvien de nom i pasan a ano-
menar-se Inspectors Municipals
Veterinaris: Funcionaris al servei
de les Corporacions Municipals,
pero tampoc en aquest cas hi ha
cap modificació en les retribucions.
Continúen percebent honoraris per
servéis prestáis a carree de l'usuari

i les obligacions d'horari i residen-
cia son els de sempre.
L'any 1.955 es passa a cobrar un
sou de la 103 part de lo que perce-
beixen els demes funcionaris de
nivell universitari i sobre aquests
sou es basa la jubilació. Continúan
percebent-se ingressos per honora-
ris de servéis prestats. Es reitera
la petició de ser funcionaris amb
tots els drets i obligacions.
L'any 1.967 passen a denominar-se
Veterinaris Titulars i son conside-
ráis funcionaris de l'Estat amb una
jornada laboral igual que els altres
funcionaris pero amb un sou del
50%, sense complements, ni dietes
per desplacaments, lo que obliga
al Veterinári Titular a emprear
els propis mitjans de locomoció
al seu carree (els partits teñen dos,
tres, i fins a vuit municipis).
Es continúan cobrant honoraris per
servéis efectuáis a carree deis u-
suaris, i per a una millor regulació
deis servéis en evitar abusos, les
Jefatures provincials de Sanitat
bisaven uns contractes pels Inter-
ventors Sanitaris de les empreses,
en els quals es definien funcions
i retribucions. El nomenament d'in-
terventor era d'ofici i irrenuncia-
ble. Tot aixó es prestava a una ma-
la imatge de la professió al cobrar
de la propia Empresa o interessar
al que era prestat el servei, cosa
que era denunciada pels Veterinaris
Titulars, sol-licitant l'esser consi-
deráis funcionaris amb drets i obli-
gacions.

Posteriormnt, l'any 1.976, els sous
deis veterinaris passan a ser els
deis altres funcionaris de carrera,
pero, per arribar al 100% es fan
augments de quartes parts durant
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4 anys. No s'assignan cap classe
de compiements, ni despeses per
desplacament, i els Veterinaris Ti-
tulars continúan percebent honora-
ris per servéis, que venen reflectits
en les Tarifes d'Honoraris, tant
del "Consejo General de Colegios
Veterinarios de España", com deis
Col-legis provincials.
Quant la Generalitat rep les com-
peténcies en materia de Sanitat
i Agricultura, deixen de percebre
gran quantitat d'honoraris per els
servéis, sense que hi hagi cap com-
pensació ni amb compiements, ni
tant sois, per desplacaments.
Des de que es va publicar el Decret
d'homogenització, on es comarca-
iitzen els servéis, els Veterinaris
Titulars, avui Veterinaris Oficiáis,
no saben a que s'han d'atendre en
quant a renumeració.

Estat Actual. En el moment pre-
sent, els Veterinaris Oficiáis basen
els seus ingresos en el sou, sense
compiements de cap mena, i una
petita part per honoraris per ser-
veis, que encara no han sigut subs-
tituits per les taxes en vigor.
Basant-se en el moviment de bes-
tiar, de servéis sanitaris, d'indus-
tries intervingudes, comercos,
transports, etc., les quantitats que
haurien percebut els Veterinaris
Titulars com a honoraris per ser-
veis, podent xifrar-se estimativa-
ment en uns 700.000.000,- de ptes.
a l'any, lo qual representa uns com-
plements per veterinari (300 a Ca-
talunya) de no menys de 200.000,-
- ptes. al mes.
Al rebre competéncies la Generali-
tat, aquests ingresos han quedat
reduíts a un 25%, sense que hi hagi

hagut cap compensació.

Situació post-reestructuració

Una vegada realitzada la reestruc-
turació, 248 Veterinaris passen a
prestar servéis a Sanitat (145 ais
Partits, 94 a Escorxadors i 9 ais
Servéis Territorials), i 124 Veteri-
naris prestarán servéis a Agricultu-
ra (113 ais Partits, i 11 ais Servéis
Territorials), realitzant funcions
especifiques segons l'adscripció
de cadascun.
D'aquesta forma el Veterinari pas-
sará a percebre de 1'Administració,
a mes de les retribucions basiques,
les complementaries, donant lloc
a la renuncia per part deis Veteri-
naris a cobrar de l'usuari els servéis
prestáis, fins ara consideráis com
a retribució complementaria, des-
placaments i dietes; servéis que
serán recaptats per la Generalitat
en concepte de Taxes.
El sou brut ofert es de 2.253.476,-
ptes., dividit entre 14 pagues que
corresponen al sou actual de
(86.202,— Pts.) mes el grau (3.332,-

itentr e 14 pagues, mes
1.000.000,— de ptes. que conside-
rem com a compiements, sense
especificar-nos els conceptes ais
quals s'assignen aquests compie-
ments tal com assenyala l'Art. 67
de la Llei 17/1985 de 23 de Juliol
(Llei de la Funció Pública de l'Ad-
ministració de la Generalitat).
Aquesta retribució es notablement
inferior a l'ofertada als metges
i publicada al D.O.G., sent que les
dues professions están enquadrades
dins del mateix grup (Sanitaris Lo-
cáis), el qual está en contraposició
a l'apartat b) de l'Art. 66 de Tes-
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mentada Llei.
Nosaltres considerem que les nos-
tres retribucions deuen ser:

- Sou base: 86.202 (Llei de
Pressup.). x 14 pagues.
- Grau coef. 4,5: 6.665 (Llei de
Pressup.). x 14 pagues.
- Incentiu Cos (coef.4,5) : 30.663
(Llei de Pressup.). x 12 pagues.
- Complement destí (coef. 4,5):
31.169 x 12 pagues
- Complement específic: 60.000
x 12 pagues.
A aqüestes retribucions deurá afe-
gir-se l'import deis trienis, com-
plement de productivitat, que re-
vesteix carácter mes personal, a
mes deis despiacaments, dietes
i servéis de guardies.

Justificació de les retribucions.

A mes del que está estipulat en
l'apartat b) de l'Art. 66 de la Llei
17/1985 amb relació ais metges,
podem comparar-lo amb els funcio-
náris del grup A, que no pertenei-
xen a Sanitaris Locáis, i ens basem
en les següents consideraciones:
a) El nivell técnic exigit per l'in-
grés a l'Administració, es similar
al d'altres professionals del nivell
A. La mateixa Generalitat admet
com a CAP de Secció a Veterinaris
Titulars.
b) El Veterinari, en el desenvolu-
pament de la seva funció, necessita
constantment de la seva preparaci6
tecnica, necessària per: determina-
ci6 de la sanitat d'un animal; valo-
ració deis animáis reproductors;
decomissos ais escorxadors o cade-
nes comerciáis d'alimentació; l'ús
d'aditius en pinsos; la utilització

de "zoonosis", etc. .., a diferencia
de la gran majoría deis tecnics que
preferentment requereix conéixer
la legislació de l'área que els afec-
ta i aplicar-la, i que la resolució
de les quals, normalment, s'escau
en els carrees superiors; aixb fa
que la seva responsabilitat quedi
considerablement limitada. No es
així peí Veterinari, que en cada
acte administratiu, es responsabi-
litza únicament ell amb la seva
actuació i signatura (guies, decomi-
ssos, vacunacions, reconeixement
triquinoscópic,inspecció d'aliments,
etc.).

c) El Veterinari adscrit a Agricul-
tura, deu realitzar la major part
del treball al camp, amb despiaca-
ments constants, la gran majoria
per camins. Els adscrits a Sanitat,
subjectes a horaris intempestius
ali escorxadors o amb desplaça-
ments constants ais diferents po-
bles, a diferencia deis funcionaris
deis Servéis Centráis o Territorials,
que desenvolupen el seu treball
en mes precioses condicions d'ubi-

cació.
d) Segons el Decret 5/1986 de rees-
tructuració, el Veterinari deu resi-
dir dins del seu Partit, el que supo-
sa viure (per alguns) a pobles pe-
tits, amb medis deficients d'habi-
tatge, d'educació pels filis, etc.,
i amb totes les incomoditats que
tot aixó suposa. ¿No podría esta-

s u posa. per penosi¿Nopodríatat?e

Provisió de places. Es lamentable,
que per culpa de l'Administraci6
Central, no la nostra, mes de la
mitat de les places de Veterinaris
Titulars estiguin ocupades per inte-
rins, i aixó crea una inseguretat
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en els llocs de treball.
Demanem, una vegada mes, que
es realitzi el concurs de trasliat
i opisicions per a subsanar aqüestes
deficiencies.
Davant l'ampliació de plantilla de
Veterinaris Titulars que es preveu
realitzar ais escorxadors, demanem
a la Consellería de Sanitat que a-
questes places es cobreixin per
concurs entre els Veterinaris Fun-
cionaris de la Generalitat, per a

tal de donar opció a algún titular,
propietari o interí, a que millori
la seva situació actual (partits de
muntanya o dolents, etc.) assignant
a personal contractat a les vacants
que quedaran.
D'aquesta forma les places deis
escorxadors, que son d'una respon-
sabilitat especial, serían cobertes,
almenys la majoría, per personal
mes experimentat, necessari per
a una major efectivitat del servei.

RECAPTACIO PREVISTA PER L'ADMINISTRACIO APLICANT LA
LLEI DE TAXES ACTUALMENT EN VIGOR

Especie Nombre caps sacrificáis

Porquí
Boví
O vi i caprí
Boilerians
Guatlles
Conills
Equids

TOTAL TAXES PER

6.500.000
270.000

1.620.000
190.000.000
13.000.000
6.500.000

20.000

SACRIFICI

TAXES PER CIRCULACIO DE BESTIAR

Porquí escorxador
Porquí vida
Vacum, boví, escor-
xador
Vacum, boví, esco
O vi escorxador
Oví escorxa
"Broilers" i aus
"Broilers"
Conills
Equids
Gossos (vacuna
antirra.bica)

5.Z00.U0U
2.170.000

170.000
40.000

800.000
- -

171.000.000
71.000.000

.500.000
11.000.000

225.000

r

20,-
40,-
10,-
0,40
0,10
2 , "
4 0 , -

DURANT

18, -
18,-

100,-
100,-

5 , -

0,40
0,10
0,40

150,-

50,-

Pasa

ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.

UN ANY

ptes.
ptes.

ptes.
ptes.
ptes.

—
ptes.
ptes.
ptes.
ptes.

ptes.

Total recautat

130.000.000,-
10.800.000,-
16.200.000,-
76.000.000,-

1.300.000,-
30.000.000,-

200.000,-

1 .300 .000 , -

A CATALUNYA

103.600.000,-
39.060.000,-

27.000.000,-
4.000.000,-
4.000.000,-

— •
68.400.000,-

.400.000,-
5.400.000,-
1.650.000,-

1l~250.000,-

TOTAL TAXES PER CIRCULACIO = 265.760.000,-



Votemos SI a la SELECTIVIDAD en V IV IENDA
de los PISOS-CHALET de

CON TODAS LAS VENTAJAS DE LA TORRE^
(Exterioridad total, 140 m2 de amplitud y comodidad, más
50 nr de terraza vista mar y sin ostentación).

PERO SIN SUS INCONVENIENTES.
(Alto costo de mantenimiento y de adquisición CUAL SERIA
EL PRECIO DE UNA TORRE EN LLAV Y FRENTE AL MAR
y también sin la soledad de la misma).

POR ZONA:
En la Residencial Llavaneras (frente mar) a 25 minutos de la
ciudad, mediante TREN a 7 minutos estación-BUS parada en
la puerta-COCHE. etc

POR COMODIDADES Y CALIDAD:
4 dormitorios. Salón 35 m?. 2 baños 1 aseo. Amplia cocina.
Calefacción a gas. Todo exterior Escalera de sólo 10 vecinos.
Ascensor hasta parquing. 3 piscinas. Jardines y mucho más

HEMOS LOGRADO LA MAYOR ARMONÍA EN
EL PRECIO ( 8.900.000.— Ptas.) POR:
SUPERFICIE— UBICACIÓN-
CALIDAD— COMODIDAD-

ES otra promoción

INFORMACIÓN: Sr. BALAGUER Tel. 217 22 11
Tel- 255 22 26



Servéis no previstos en la Llei de
Taxes. En termes generáis, de tots
els aliments, tant d'origen animal,
com de fruites, verdures i bolets,
quina inspecció correspon al Cos
de Veterinaris Oficiáis, Sanitat
sois contempla la carn, pero no
hi ha cap taxa per inspecció de
peix, llet i deriváis, ous, fruites,
verdures i bolets.
Tampoc es té en compte en la Llei
de Taxes, cap Taxa per inspeccions

periódiques necessáries, a totes
les industries, transports, emma-
gatzements ni comerciaiització
de tots els productes d'origen ani-
mal (carn, peix, llet, ous) excepte
escorxadors, així com apertures,
ampliacions i/o traspassos d'esta-
bliments d'alimentació.
L'importancia económica d'els ca-
pítols no previstos, es basa en l'e-
numeració quantitativa de les acti-
vitats del sector a Catalunya, quina
inspecció deuria fer-se:

- Magatzems frigorifics i sales de desfer
- Plats pre-cuinats
- Fabriques d'embotits
- Cansaladerías menors
- Hipermercats
- Mercats i supermercats
- Platspre- cuinats
- Fabriques d'embotits
- Hotels i restaurants ..........................................3.8
- Fabriques de pinsos compostos, correctors minero-

medicinals mes de 200

455
176
420

3.800
18

300
80

40.000
desconegut

L'enumeració es per ella mateixa prou significativa per compendre que les
fonts d'ingresos per taxes no están esgotades, ni molt menys.

Barcelona, Setembre de 1.986.

Respostes de I'Administrado

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Barcelona, 10 d'octubre de 1.986

Hble. Sr. Agusd Carol i Foix
President del Consell de Col.legis Veterinaris de Catalunya
Barcelona

Benvolgut amic,
He rebut el teu escrit amb relació al tema de les remuneracions deis metges
i els veterinaris i l'estudi que m'adjuntes. Em plau de comunicar-te que l'he
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passat a en Laporte per tal que s'ocupi del tema.
Ben cordialment,

Jordi Pujol

Manuscrit personal:
En parlaré personalment amb en Laporte. Com van les coses?. Confío que bé.

GENERALITAT DE CATALUNYA
El Conselier de Sanitat i Seguretat Social

Barcelona, 14 de novembre de 1.986.

Sr. Agusti Carol i Foix
President
Consell de Col.legis Veterinaris de Catalunya
Barcelona

Benvolgut amic,
Les reflexions que s'exposen en el vostre escrit de data 6 d'octubre passat cal
enmarcar-Íes dins la normativa vigent. En primer lloc, el Decret 5/1986, de
16 de gen.er, de Reestructuració deis Partits Veterinaris, no suprimeix cap per-
cepció legal d'havers, ans el contrari, és el primer pas cap a la seva ac.tualitza-
ció. D'altra banda, i per si hi havia cap dubte, la Llei de Pressupostos de l'Estat
per ai 1986 i la Llei 6/1986, de Desplegament i Modificació de les Taxes de
la Generaiitat, varen deixar ben ciara la destinació de les taxes i la prohibició
expressa de percepcions directes de cap mena per ais sanitaris locáis per ser-
veis prestáis per compte de 1'Administració.
Per a normalitzar la situació, el servei de control sanitari d'escorxadors, que
va ésser transferit amb una plantilla d'interventors notóriament insuficient
i» en part, pagada peis propis administráis, será completada amb veterinaris
de i'Administració de ia Generaiitat, suprimint-ne qualsevol pagament deis
industriáis, fita que, a mes d'ésser obligada per la normativa de la C.E.E. ho
és també per la necessária autonomía i dignitat del funcionari.
Quant a ia fixació de complements específics per ais diferents llocs de trebail,
és materia regulada per la Llei 17/1985, de la Funció Pública de i'Administra-
ció de la Generaiitat de Catalunya, essent competencia del Consell Executiu
l'aprovació de la relació de llocs de treball, amb la inherent fixació dels com-
pIments de destinació i específic, tema molt complex, però en el que hi està
treballant la Direcci6 General de la Funci6 Pública des de fa molts mesos.
Quant ais havers, en general, deis Veterinaris Titulars, no hi ha dubte que ia
Generaiitat de Catalunya ha estat la primera Administració autonómica que
s'ha plantejat seriosament aquest problema. Tal com us va informar fa uns me-
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sos personaiment l'Honorable Conseller d1 Agricultura, Ramaderia i Pesca, és
molt notori I'esforc pressupostari per a la millora de retribucions que afecta
els Veterinaris Titulare, ádhuc els Interventora sanitaris d'escorxadors que era
el grup millor pagat, i també els interins.. Com sabeu, a part de l'increment
que suposará l'homogeneització, en equiparar sous i dedicacions amb el perso-
nal de la Generalitat (col.laboradors técnics), així com d'altres percepcions
(antiguitat, complements familiars), el Consell Executiu, i en tant no es proce-
deixi a la valoració de llocs de treball, estabií els seguents complements anuals
per al personal homogenetizat:
1) 280.000,-ñs. per ais Veterinaris Tituiars.
Z) 140.000,-Pts. per ais Interventors sanitaris d'escorxador i els interins de par-
tit.
3) 210,000,-Pts. per ais Coordinadors, complement compatible, naturalment,
amb els anteriors.
Quant a possibles concursos de trasiiat entre partits veterinaris, us vull assegu-
rar que son preocupació del Departament, i que es podran dur a terme un cop
desenvolupat i aplicat alió que regula el Decret de Reestructuració 5/1986,
reiteradament esmentat, així com la Llei de Cossos Especiáis, aprovada re-
cent ment peí Parlament de Catalunya.
Ben cordialment,

Josep Laporte i Salas

CIRCULAR 4/1986 SOBRE REESTRUCTURACIO DELS
SERVÉIS VETERINARIS OFICIALS

Essent inminent la posada en marxa
de la reestructuració deis servéis
veterinaris del Departament d'A-
gricultura, Ramaderia i Pesca, el
Servei de Sanitat Animal ha cregut
convenient d'elaborar una circular
sobre diferents aspectes d'aquesta
reestructuració.

Article 1
Tots els veterinaris adscrits al De-
partament d'Agricultura, Ramade-
ria i Pesca s'integraran en les Ofi-
cines Comarcals d'aquest Departa-
ment corresponents al seu partit
veterinari.

Article 2
Els veterinaris a qué fa referencia

el punt anterior desenvoluparan
aquelles funcions que, en materia
de sanitat i producció animal, si-
guin encomanades peí Servei de
Sanitat Animal i, entre elles, les
seguents:
1.- Execució de les campanyes de
prevenció, lluita i eradicació de
les malalties del bestiar.
2.- Promoció i seguiment de les
Agrupacions de Defensa Sanitaria
i de Control Ramader.
3.- Control del moviment pecuari
i concentracions ramadres. Expe-
dició de la documentaci6 sanitaria.
4.- Control de mitjans de defnsa
contra les malalties del bestiar
i Uur distribució.
5.- Foment i millora de les produc-
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cions ramaderes.
6.- Control de Telaboració, distri-
bució i utilització deis mitjans de
producció animal.
7.- Recaptació de les taxes que
reportin la prestado deis servéis.
8.- Tramitació deis expedients ad-
ministratius propis deis Servéis
de Ramaderia i Sanitat Animal.

Article 3 (Coordinador Comarcal)
Será nomenat de forma provisional
un coordinador comarcal, el qual
dependrá funcionalment del Cap
de la Secció Territorial de Sanitat
Animal.
El Cap de la Secció Territorial es
reunirá periódicament amb els
coordinador comarcal, el qual d'e-
fectuar el seguiment del funciona-
tnent i coordinar les actuacions.
D'acord amb el que preveu l'article
4t. i 5é. del Decret 5/1986, de 16
de gener, corresponen al Coordina-
dor Comarcal les actuacions
següents:

a) Les tasques própies com a vete-
rinari titular del partit al qual es
troba adscrit.
b) L'organització i coordinació,
dins del partit, deis servéis veteri-
naris del Departament rt'Agricultu-
ra, Ramaderia i Pesca, i facilitar
la informació que li sigui requerida
pols seus superiors jerárquics.
c) La coordinació dins del partit
amb la resta de servéis veterinaris
que no depenguin del seu Departa-
m n t .
el) Establir les tasques a dsnvo lu -
par per cada veterinari aelscrit al
Cntre.

e) Efectuar la comprovació de la
correcta recaptació de les taxes,
de la qual serán els responsables,
i liquidació deis imports cobrats .
f) La relació amb els alcaldes deis
Ajuntaments del par t i t veterinari
es rea l i tzará conformement a l'ar-
ticle 5é. del Decret esmentat mes
amunt. La presa de decisions en
aquest aspecte será consultada
préviament amb el Cap de la Sec-
ci6 delsimportscobrats.

Article 4
En el cas de comarques que per
motius sócio-económics (fires,
mercats , etc.) sigui aconsellable
de pres tar servei en dissabte, po-
dran establir-se, peí Cap de l'Ofici-
na Comarcal , torns de guárdies
amb dotació mínima de personal.
El día de descans en dissabte del
veterinari que prestí servei es t ras-
Hadará a un al tre dia hábil de la
setmana.

Article 5
Diáriament tots els veterinaris lliu-
raran al Coordinador Comarcal
un full d'activitats (vg. model ad-
junt) degudament emplenat i sig-
nat, on constaran totes les activi-
tats realitzades durant la jornada
de treball. El Coordinador Territo-
rial signará diáriament la recepció
del full d'activitats.
En el cas de visita a explotacions,
el veterinari signará el Llibre d'Ex-
aracasque e l Lli bre l'explotació
no en disposés, ho fara constar al
full d'activitats.
Barcelona, 25 de noviembre de
1.986.
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Noves consultes

HONORABLES Sr. Josep Laporte i Salas i Sr. Josep Miró i Ardevol

Barcelona, 17 de Desembre de 1.986

Honorable Sr.:
Degut a i'ailau d'interrogants, consultes i demandes d'informació que la
reestructuració del Cos de Veterinaris Tituiars a provocat, aquest Consell va
convocar el proppassat día 7 deis corrents una reunió deis afectats per, després
d'informar-ios del que era conegut sobre la dita reestructuració, escoltar totes
les preguntes, queixes i suggeriments que hi pogués haver sobre el tema.
Del resuitat de la reunió, us passem concisa informació per al vostre
coneixement i possibles consideracions:

Considerem la reestructuració poc meditada, precipitada i en franca
descoordinació entre eis Departaments afectats. Els funcionaris han conegut,
en part, la reestructuració per els mitjans de comunicació. No es va conéixer
de manera oficial fins el día 26 de Novembre i es possava en marxa i'ú de
Desembre.

La reorganització deis servéis ha sigut improvitsada, urgent i sense convicción
Unicament sembla haver-se intentat que no quedes cap servei sense complir
cora fos, comptant mes amb la bona voluntad i experiencia deis funcionaris
que en l'organització de l'Administració (sembla que calia un temps
d'adaptació, amb una previssió mes acurada deis possibles inconvenients que
pressuposa tota modificació).

L'organització comarcal ha estat feta amb poca sensibiiitat respecte ais
funcionaris que coneixen, per experiencia i preparació técnica, ia problemática
de les seves contrades.

El nomenament de coordinadors per part del D.A.R.P. ha estat feta, creiem,
de manera arbitratia, poc adient en una societat democrática. Reconeixem
el dret de l'Administració per el nomenament de coordinadors, pero també cal
contemplar el deure de considerar la convocatoria de vacants amb una
normativa de mérits, així com amb temps i divulgació suficients.

La forma de convocar l'adscripció es podría considerar coactiva. El funcionari
que no s'adscrivia perillava d'anar a un servei no volgut, i el que ho feia signava
l'acceptació voluntària d'un canvi administratiu del que no estava degudament
informat.

Davant deis fets produits i el procedir no prou ortodoxes que ha emprat
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l'Administració, renumeracions i nomenaments encara que provissionals,
podriem dir han estat imposades des del primer moment sense discusió ni
publicació en el D.O.G. Per tot aix'ó volem fer constar, de la manera mes
respectuosa i enérgica, que en compliment del que estabieix la Llei de Coi-
legis de la Generaiitat de Catalunya, aquest Consell vetllant per la dignificació
i els interessos de la professió, com li es estatutáriament encomenat, deu fer-
vos la següent demanda:

Demanem diáieg i tráete igual a la resta de professions sanitaries que
desenvolupen la seva funció en les mateixes o semblants condicions d'ubicació,
horari i preparació que els Veterinaris Tituiars.

Com sigui que la nostra responsabilitat es vers tota la professió, reclamem
per bé de l'eficácia del seu servei, el mateix tráete per a funcionaris interins
i per els futurs funcionaris veterinaris, que esperem pendre part en la Funció
Pública de la Generaiitat de Catalunya.

Diáieg i participació a l'hora de regular servéis, tant d'ordre funcional com
de reiacions humanes que s'estableix a través de la funció pública.

Sense, dones, faltar al respecte degut, i amb tota energía, demanem que tots
els principis que us sometem siguin consideráis a l'hora de fixar, de manera
definitiva, els llocs de treball i retribucions en la Llei de Cossos i Escales de
la Generaiitat.

La professió veterinaria funcionaría! está disposada a posar tot el seu
coneixement de la realitat, que ens donen eis anys de viure els problemes en
ei propi terreny, per a lograr una reestructuració eficac i justa, tant per ais
funcionaris com per ais usuaris deis nostres servéis.
Esperant ésser escoltáis, rebeu la nostra mes cordial salutació.

CONSELL DE COL-LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA
El President del Consell

Agustí Carol i Foix

REESTRUCTURACIÓ 1.987

Partits veterinaris. Els antics par-
tits veterinaris. Elsantics p a dimen-
si6, superficie, creiem que bastant
racional, per tant tota modificació
excessiva pot anar, si no es repecte
aquest principi de superficie, mes
enllá de les possibilitats d'un servei
económic i eficac.

Centre Comarcal. Aquests han de
ser m a r c a l . el suport burocràtic
de l'organització, servin al mateix
temps com a lloc de reunions tèc-
i i si convé magatzem i lloc

de treball per aquelles funcions
tecniques que necesitin emplaca-
ment material (taules de disecció,
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material idoni, etc. etc.).
Els programas de millora han de
ser debatuts entre tots els cossos
del DARP responsables deis matei-
xos, per a la qual cosa s'efectuaran
en els centres comarcáis les perti-
nents reunions.

Labaratoris. Els laboratoris han
de ser els centres básics de tecnifi-
cació veterinaria, es deis propis
laboratoris que es programará la
tasca sanitaria d'acord amb les nor-
mes deis servéis pertinents.
Els laboratoris hauran d'ésser habi-
litats amb material suficient, en
aquells que faci falta, per a la de-
terminació analítica del "Control
Lleter".

Caps de Programa. Per a una major
eficacia i una millor especialitza-
ció, es creará la figura de respon-
sable de programa, que el coodina-
rá i relacionará davant la superior
autoritat.

Caps de Comarca. L'eficacia del
servei dependrá de tot aquell es-
forc responsable qu'es faci per a
coordinar, DARP entre si i DARP
amb Salut Pública, creiem per tant
que per a consolidar la comunicació
intradepartamental es imprescindi-
ble aquesta figura, jerárquicament
superior i amb funció mes amplia
que la del coordinador.

Especialistes. No es pot concebre,
creiem, que uns serveis eminent-
ment tècnics, com son els de millo-
ra ramadera i els de Sanitat Ani-
mal, no comptin realment amb es-
pecialistes qualificats en les diver-
ses materies, es per tant impres-

cindible la creació d'un grup d'es-
pecialistes, bé extrets de la propia
Administració (millor solució) o
bé per "consulting" exterior.

Direcció general de Ramaderia.
Els interessos son molt específics,
a la vegada que sensiblement im-
portants dins el nostre mon agrari,
sense oblidar que la seva estrategia
es feble en molt punts, ja que de-
penen d'una estructuració que sigui
molt solida i d'una tecnología punta
per donar respostes rapides a les
mutacions que es poden produir
de manera molt rápida. No creiem
per tant cap cas desorbitat que
es consideri la possibilitat de la
creació d'una Direcció General de
Ramaderia.

Veterinaria Oficial. Caldría cobrir
amb propietat les places vacants.
S'hauria de plantejar el possible
concurs tant i primer per els titu-
lars amb placa a Catalunya, com
per altra banda, per aquells veteri-
naris que esperen d'antany retornar
a Catalunya desde els seus carrees
de titulars d'arreu d'Espanya. Les
places interines haurien de trobar
la solució que resolgués situacions
que, de prollongar-se, son confiie-
tives.
Caldria, tenin en compte la rees-
tructuració i els programes de sani-
tat i millora ramadera, l'ampliació
de 25 places de treball (peí cap
baix) es a veterinaris, per millor
cobrir els serveis.

Documents Oficials - Guia. Aquest
document sanitari cap preguntar-se
es o no necessari; de ser-ho cap
fer-ne un ús rigurós, es a dir que
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solsament un funcionari pot garan-
tir el que correspongui a l'Adminis-
tració. Mantenir el document com
una simple taxa, sense una clara
finalitat sanitaria i/o estadística,
sembla negatiu.
SALCOINDUIT D'URGENCIA. La
certificació hauria d'esser efectua-
da en document oficial, deguda-
ment recolcat i normalitzar per
l'Administració.
CROTAL. Es creu que per un pe-
riode de 2 anys (al menys) es neces-
saria l'identificació del bestiar va-
cunat de PPC en el supósit favora-
ble de considerar que l'epizootía
mentada es prácticament inexis-
tent.

Col.legis Professionals. Son aqües-
tes Institucions les que per rao de
la seva naturalesa i per la legalitat
vigent a Catalunya (Llei de Col.le-
gis Professionals. S on dialogants
en nom de la professió amb l'Admi-
nistració, i com el que som i repre-
sentem hem de ser consultáis en
alió que s'escau com a part deis
interessos professionals, per tant
creiem que sería bó la creació en
el sí del DARP d'una representació
col.legiai permanent a nivell d'Ase-
ssoría especialitzada en els servéis
professionals.

Sous. Cal considerar que el veteri-
nari ha vingut fent, tant tasca ad-
ministrativa, com recaudatoria
de taxes i clínica, i que, la suma
d'aquestes activitats eran el total
ingr's del funcionari, desigual per
dscomptat segons zones i activi-

tats, pero era variable i a la vegada
pressuposava una possible millora
social i económica al poder canviar
de partits. Normalment l'activitat
de Salut Pública era molt intensa
en aquells partits básicament ur-
bans, per el contrari, en el medi
rural, l'activitat era especialment
ravariableia
Hem fet aquest precedent per indi-
car la diferencia de tasques, al pro-
pi temps que d'horaris i dedicació,
malgrat que en tots els casos el
veterinari era trobat en el seu par-
tit en cas d'urgéncia i a qualsevol
dera.
L'actual reestructuració desmonta,
trenca, tota l'estructura i altera
el programa de funcions, dedicació
i horari. Creiem, per tant, que com
a punt de referencia a l'hora d'es-
pecificar sous, ha de ser tingut en
compte el precedent, així com
també la similitud amb professions
sanitáries radicades en árees de
salut, tot cercant estimular, no
solsament la vocació professional,
sino la millora de la mateixa, per
tant es recomenable situar els sous
tal i com insistenment hem vingut
sol.licitant, equiparar-los a iguals
situacions i titulacions funciona-
ríais de tipus sanitari.
De cap manera es comprensible
que, a igual preparació i feina, es
donin millors sous a metges titu-
lats, i inclús a ATS (complements
de coordinació), per tradició, hábit
o qualvesol altre interés.
Escorxadors. Horaris extraordina-
ris, nocturns.
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Constitució i funcionament del Consell

D'acorcl amb la Llei del 17 de de-
sembre de 1982, el Decret de 31
de maig de 1983 i el Reglament
de 7 de juiiol, deis Col.legis Profes-
sionals de Catalunya, els Col.legis
Veterinaris de les quatre provincies
catalanes tenien que integrar-se
necessáriament en el Consell de
Col.legis Veterinaris de Catalunya,
amb personalitat juridica propia
i plena capacitat.
Els Coi.legis Catalans, per conside-
rar-ho trascendent ja havien creat
el 26 de juny de 1981 a Tarragona,
la Federació de Col.legis -estruc-
turada provisionalment baix la pre-
sidencia del de Girona, en Josep
M3 Vila Vidal- i designa president
al company Magí Brufau i Estrada,
del Col.legi de Tarragona i nomená
president honorari de la Federació
al honorable Conseller d'Agricuitu-
ra, Ramaderia i Pesca, company
Agustí Carol i Foix.
La Federació va preparar els Esta-
tuís del futur Consell que enviats
a cada Col.legi foren aprovats en
Assamblea. Un cop retornáis, la
Federació va pendre l'acord de
constituir-se en Consell de Col.le-
gis Veterinaris de Catalunya el dia
14 de maig de 1985.

- Acta del dia 14 de maig, de la
Federaci6 de Col.legis. Assisteixen
els companys Aymerich, Camprubí,
Carré, García, Giral, Molist, Mon-
né, Oms, Ramón García, Pumarola
i Vila Vidal.

Es acceptada la dimissió del Sr.
Brufau, presentada des del dia 26
de setembre. D'acord amb els Esta-
tuís es fa carree de la presidencia
el vicepresident Sr. Vila Vidal.
S'acorda, segons la Llei, constituir-
se en Conseli; que la junta de la
Federació es faci carree de la ges-
tió fins que siguin aprovats els Es-
tatuts del Consell i mentres regir-
se per els Estatuís de la dissolta
Federació.
El Sr. Vila Vidal jusíifica li és im-
possibie atendré el carree de Presi-
dent i renuncia al mateix malgrat
ésser provisional.
El Sr. Monné proposa com a presi-
dent al Sr. Carol per considerar-lo
idoni, donada la seva experiencia
política. El Sr. Oms exposa que
no és possibie ya que el Sr. Carol
no forma part de la Federació i
que fins no siguin aprovaís els Es-
íatuts del Consell no procedeix
convocar eleccions.
Degut a les negociacions a realit-
zar, creuen els assistenís que iníe-
ressa es faci carree de la presiden-
cia el Sr. Carol, si bé es precís que
dimiíeixi un membre del Col.legi
de Barcelona a qui subsíituir, Pre-
senían la dimissió el Sr. Molist i
el Sr. Oms, pero la Junta creu que
el seg6n deu continuar com a se-

i i accepta la del Sr. Molist.
Votan en contra el Sr. Oms i el Sr.
Monné, queda acceptada la dimissió
del Sr. Molist i es elegit el Sr. Ca-
rol (absent) per sustituir-lo i osten-
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tar la presidencia per unanimitat.
S'acorda enviar a la Conselleria
de Justicia un esborrany deis Esta-
tuís del Consell, adjuntant les ac-
tes de les Assamblees deis quatre
Col.legis amb les esmenes i noves
propostes efectuades.
El Sr. Monné informa de les visites
realitzades al Conseller Sr. Miró
Ardevoí i al Sr. Roca Junyent que
donaren per resultat la retirada
del projecte de Decret de reestruc-
turació.
Somés a consideració un escrit di-
realitzades al Conseller Sr. Mir6 es apro-
vat amb algunes esmenes presenta-
des peí Sr. Aymerich.
El Sr. Bonacasa, com a vocal auto-
nómic en el Consejo General, de-
mana si ha de votar a favor o en
contra deis nous Estatuts del "Con-
sejo General de Colegios Veterina-
rios de España" i s'acorda que voti
a favor.

- El Consell celebra nova reunió
el dia 18 de juny de 1985 amb assis-
téncia deis Srs. Bonacasa, Carré,
Carol, Monné, Oms, Pucurull, Po-
marola, Tous, Vila Vidal.
El Col.íegi de Tarragona fa constar
que en substitució del Sr. Brufau
i Sr. Serrano, l'assamblea de Col.-
legiats han anomenat ais Srs. Tous
i Bocuruil, respectivament.
L'acord amb l'acta de sessió ante-
rior es procedeix al nomenament
de carrees, quedant constituit el
Consell de la següent manera: Pre-
sident, Agustí Carol (Barcelona).
Sub.President, Josep M& Vila (Giro-
na). Secretari Manuel Oms (Barce-
lona). Tresorer, Monné Orga (8):'Pumaro
celona). Consellers (8): * Pumarola
i Carré, per Girona. Bonacasa, Tous

i Pucurull, per Tarragona. Ayme-
rich, Camprubí i Ramón García,
per Lleida.
S'acorda demanar al president del
Montepío de Veterinaris Titulars
que informi de l'estat financer del
Montepío. El Sr. Aymerich informa
que una Ordre de la Conselleria
d'Agricultura convoca una Jefatura
de Secció a la cual no poden conco-
rrer Veterinaris ni titols superios
i s'acorda recorrer si és possible.

- El Consell es reuní de nou el 16
de juliol de 1985. Assisteixen tots
eis .seus components menys el Sr.
Aymerich. En la discussió de les
relacions del Consell amb el Conse-
jo, s'acorda que és necessari acon-
seguir la financiació del Consell
sense que suposi cap despesa al
col.legiat i que deis diners disponi-
bles, que ara es remeten integra-
ment al Consejo, s'hauria de deduir
la qüantitat necessária peí funcio-
nament del Consell de Catalunya.
Tot seguit es passa a estudiar els
pressupostos deis dos organismes.
Eí qúant a les "Comarques Veteri-
náries" el Sr. Caro! aclara alguns
punt que s'especifiquen en el do-
cument que és presenta a la Conse-
lleria. Tot seguit, es .proposa que
cada provincia faci un estudi de
les comarques ramaderes.
El.Sr. Camprubí comunica el cese
del Sr. Josep Aymerich com a Pre-
sident del Col.legr de Lleida per
trasllat a Barcelona i que s'ha fet
carree de la presidència el Vice-
president Sr. Ramon Garcia. El
Col.legi de Lleida anomenarà uti
nou representant al Consell.

- El Consell es reuneix a Lleida
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al 24 de setembre de 1985, assis-
tent a mes deis consellers Carol,
Bonacasa, Vila, Ramón García,
Camprubí, Pumarola, Carré, Tous,
Pucurull, Oms, els Sr. Balaguer,
Ortiz i Bivas.
El Sr. Carol informa de les reunions
rnantigudes amb els Consellers d'-
Agricultura i Salut Pública, de que
la reestructuració és considerada
per l'Administració com una qiies-
tió important, delicada i difícil
i que será escoltada la professió
al fer-la.
El Sr. Oms fa constar que el Conse-
11er d'Agricultura tenia molt ciar
que no es podría ofegar l'economia
deis Col.legis, al ser substituits
els impressos que distribuien i que
la reestructuració no és podria em-
prendre sense que figures en els
pressupostos pero que haurá d'ésser
per llei, lo que aliargava les coses.
El Sr. Vila informa de la reunió
amb el Conseller de Salut Pública,
que va ésser molt cordial i que la
reestructuració estava en marxa.
Es revisa la proposta de taxes pre-
sentada al Parlament, en la que
deixen de figurar-hi molts punts
que generen servéis (manipulació
d'aliments, transports, comercialit-
zació, peixos, verdures, productes
zoosanitaris, núclis zoológics, pin-
sos, etc. a Agricultura).
El Sr. Bonacasa informa de la visita
del Consejo al Ministre de Sanitat,
el 18.IX.1985, qui donà compte d'-
una reunió amb els Directors Ge-
nerals de les Autonomíes per unifi-
car la forma de concursar i que
en els pressupostos hi ana ven 1.500
miüons per a complements ais Ve-
terinaris.
S'estudia el pressupost del Consell

per 1986 en el que constan 400.000
Pls. per l'Académia de Ciéncies Ve-
terináries ja que l'ha de financiar
el Conseli al passar a ésser de Ca-
talunya i no sois de Barcelona. El
mateix tráete s'ha de fer pels An-
nals (1.000.000 Pls.) que suposa una
despesa de 250.000 Pts. per cada
edició.
Es considera precís que la professió
es projecti cap a fora i dongui i-
matge de lo que fa (T.V., periódics,
etc.) assignant 1.00.000 Pls. a mes
les despeses de reunions, adminis-
tració, assesoria jurídica, represen-
tació, Facultad de Veterinaria, etc.
El pressupost és desestimar i no
s'arriva a cap forma de financa-
ment.

- Reunió del 17 d'octubre de 1985
amb els Srs. Carol, Camprubí, Go-
dia, Monné, Oms, Pucurull i Saba-
ter, per a preparar l'entrevista amb
la Conselleria d'Agricultura sobre
la financiació deis Col.legis, susti-
tuint els ingressos de la venda d'im-
pressos mitjancant altres procedi-
ments (subvencions, convenís, ...)
partint com a xifre de negociació
Tactual d'ingressos i per parlamen-
tar sobre la reestructuració.

- Reunió del 31 d'octubre de 1985,
Srs. Carol, Cabero, Camprubí, Bo-
nacasa, Giral, García, Pucurull,
G i r a l , Vila i Oms per tractar
del Finançament dels Col.legis i
la reestructuració.
Per substituir els ingressos Col.le-
gials que donaven els documents
d'Agricultura que distribuirá la
Conselleria, aquesta preten que
el Col.legi és constituexi amb un
col.laborador per organitzar cam-
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panyes, vacunacions, cursets de
perfeccionament, cens i estadísti-
ca, etc. En aquest moment la Con-
selleria té en pressupost uns 10
milions per aquest afers que mit-
jancant convenís o per Ordre serian
encarregats ais Col.legis.
Es discuteix sobre la qüestió i s'a-
rriba a la conclusió que s'ha de a-
clarir varis aspectes, ja que sois
la campanya antirrábica sembla
estar ciar.
Es passa a l'estudi de la reestructu-
ració. Les xifres globals ofertes
per la Conselleria s'han de desglo-
sar i intentar obtenir un comple-
ment individual i transitori basat
en: a) Canvi important de situació
laboral, b) Pérdua económica per
les taxes que es cobren actualment.

- Reunió del 14 de novembre de
1985. Srs. Carol, Camprubí, Carré,
Giral, Monné, Ramón García, Vila,
Viñas, Oms.
El Sr. Carol exposa les gestions
fetes i visites realitzades. El pro-
blema de l'oferta és que la Conse-
lleria no desglosa sou i comple-
ments. Sembla deduir-se, segons
l'advocat, que reconéixen un com-
ments.Sembla de destí, un complement
específic i un complement de pro-
ductivitat del 2% de la massa sala-
rial.
Després de garballá totes les in-
formacions sembla que Agricultura
concedeix uns emoluments raona-
bles però cal defensar com a nivell
assignat el 20 i que deixant a part
les compensacions per desplaça-
ments i despatx s'ha d'intentar a-
conseguir un complement, segons
el acord de la sessió anterior, basat
en el canvi laboral i les pérdues

económiques que representa el no
cobrar per tarifes.
El Sr. Giral es responsabiliza de
posar en net i'idea deis comple-
ments individuáis i transitoris per
la propera reunió.
En quant a la col-laboració Coi.le-
gis - Administració, per sol.lucio-
nar l'economia Col.legial, sembla
interessant la referent a les cam-
panyes de vacunació, intentar quedi
reflectida en una Ordre o Conveni
que el Consell rebi comprensacions
económiques directes de l'Adminis-
tració i indirectes deis usuaris deis
servéis.

- Reunió del 12 de desembre de
1985. Srs. Carol, Bonacasa, Cam-
prubí, Carré, García, Monné, Pucu-
rull, Vila i Oms.
Informa el Sr. Carol que els Depar-
taments de Sanitat i Agricultura
están d'acord amb el Decret de
reestructuració, pero es té de teñir
en compte que les retribucions tin-
drán un carácter provissional degut
a que no s'ha fet la qualifícació
deis llocs de treball. En quant al
complement individual i transitori
está previst per Llei que sigui aixi,
pero que cada funcionari tindrá
de demanarlo i justificar-los de
manera individualizada.
Es passa a estudiar la campanya
antirrábica i s'acorda demanar in-
forme a Avepa.

- Reuni6 del 16 de Desembre. Srs.
Carol, Bonacasa, Camprubí, Gar-
cía, Monné, Vila, Tous i Oms.
Es busca soluci6 al problema deis
Veterinaris que han aprovat l'ulti-
ma oposició que sembla son lesio-
nats per la forma del concursa Es



Inyecte nueva vida
en sus rebaños

COOPER ZELTIA, S.A.
DIVISIÓN VETERINARIA



38

parla per teléfon amb el Sr. Direc-
tor General de Salud Pública que
informa com está el problema i
es redacta una carta al Sr. Secreta-
ri del Departament signada pels
cinc Presidents. Es passa a l'estudi
deis Estatuís del Consell que que-
den aprovats amb les modificacions
anotades al projecte.

- Reunió del 14 de gener de 1986
a Tarragona. Srs. Carol, Bonacasa,
Cabero, Camprubí, García, Monné,
Pucurull, Vila i Oms.
Es repassa els Estatuís i és modifi-
ca l'article que parla de la presa
deis acords i s'acorda una disposició
transitoria sobre la representació
de Catalunya prop el Consejo Ge-
neral, fins que nó s'estableixi una
norma definitiva.
Informa el Sr. Carol sobre l'esbo-
rrany d'Ordre que s'adjunta a la
convocatoria, que va ésser discuti-
da per elí i el Sr. Vila amb el Di-
rector General de la Producció A-
graria i que está discutint-se a la
Generalitat a nivell económic.
Sembla que Agricultura respectaria
en lo possible ais partits actuáis
com a árees geográfiques de res-
ponsabilitat i que hi ha d'haver una
delimitació clara de funcions, hora-
ris,torns d'urgencia, desplacaments,
etc.

L'esborrany d'Ordre Departamental
es estudiat i sembla acceptat amb
unes petites esmenes. Es passa a
estudiar la Campanya Antirràbica
i el preu que seria de 600 PIs. des-
prés de 3 anys de no ésser augmen-
tat.

- Reunió del 18 de febrer de 1986.
Assisteixen els Srs. Carol, Bonaca-

sa, Monné, Vila i Oms.
Sobre la campanya antirrábica es
preñen els acords de que la targetá
estigui redactada en cátala i en
anglés, fer difussió técnica i al fi-
nal comunicar a la Generalitat el
nombre de gossos vacunáis.
El Sr. Bonacasa informa teñir dis-
ponible una quantitat procedent
del Consejo destinada al Consell.
Com aquest encara no está legalit-
zat, la Junta creu no es pot accep-
tar pero que podria anar ais Col.le-
goss

El Sr. Monné planteja el déficit
d'An.nals superior al milió de pes-
setes, quantitat a financiar segons
el nombre de Col.legiats de cada
Col.legi. S'acorda una reunió repre-
sentativa de cada Col.legi per rees-
tructurar An.nals i estudiar la fi-
nanciació amb l'aportació del Con-
sell.
Sobre les relacions económiques
amb el Consell cada President ex-
posa la seva opinió sobre la quantia
i concepte de col.laboració futura
i el Sr. Bonacasa proposa una reu-
nió amb el Consejo, que s'encarrega
de gestionar, a celebrar a Barcelo-
na per plantejar les relacions eco-
nómiques i jerárquiques.

- Reunió del 15 de marc de 1986
per arrivar a un acord, amb el Pre-
sident del Consejo General de rela-
ció i col.laboració. Srs. Carol, Ca-
bero, Camprubí, Bonacasa, Garcia,
Monné, Pumarola, Pucurull, Tous,
Viía i Oms. Més tard els Srs. Borre-
gón y León Crespo, President i Se-
cretari del Consejo General de Co-
legios Veterinarios de España.
Els Coi.legis de Girona, Lleida i
Tarragona están d'acorcl en contl-
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nuar col.laborant económicament
cora fins ara. El Col.legi de Barce-
lona creu s'hauria de col.laborar
solsament en part, depenent deis
servéis que el Consejo pugui pres-
tar ais Col.legis catalans.
Es passa a analitzar les fonts d'in-
gressos actuáis i les possibles noves
fonts de financament obertes pels
convenís amb l'Administració Au-
tonómica, com les campanyes obli-
gatóries de P.P.C. i Glosopeda.
En definitiva, s'acorda col.laborar
amb el Consejo General per qué
te unes missions polítiques que son
fonamentals per la professió. Es
mes dubtós si val la pena col.labo-
rar amb les Estatuts de Previssió.
També s'acorda que la representa-
ció actual deis Col.legis en el Con-
sejo es considera válida.
Incorporats a la reunió els Sr. Bo-
rregón y León aquests fan énfasi
en que ha d'intentar-se que els do-
cuments oficiáis es canviin, a tots
els nivells, per documents profes-
sionals.

Surten las discrepáncies al anun-
ciar-se que la acompanya antirrá-
bica a Catalunya es fa mitjancant
un conveni amb l'Administració
Autonómica i documents propis.
La discusió és bastant acalorada
i per fi el Sr. Carol redacta sobre
la marxa cuatre propostes de rela-
cions i competéncies que son ac-
ceptades. A la tarda es torna a cle-
batre el terna de l'edició de las car-
tilles. S'acorda fer una gestió a
la Conselleria per qué admeti les
editades peí Consejo i de no ésser
admeses el Sr. Borregón pensa pre-
sionar prop el Molt Honorable Pre-
sident de la Generalitat. Poro el
Consell no admetrerá aquesta mo-

dificado si repercuteix en el preu
pactat del segell.
Es comenta la resolució del 7 de
mar£ sobre el concurs entre veteri-
naris titulars en propietat que han
d'adscriurers al Departament d'A-
gricultura i al de Sanitat. Oms co-
menta que aquesta obligatorietat
de definir-se no respon ais pactes
fets amb el Conseiler d'Agricultura
qui va assegurar que a cada concurs
és podría optar segons convingués.
També comenta que s'obliga a ads-
criura a un lloc no especificat en
quant a les retribucions básiques,
complementaries, etc. ja que les
quantitats que es coneixen son glo-
bals: Veterinaris Interins: Z.113.492
fts. anuals. Veterinaris de Partit:
2.253.492 Pts. anuals. Veterinaris
d'Escorxadors: 2.113.496 te. anuals
i els Coordinadors un complement
de 210.000 Pts. sobre el segón con-
cepte. No es concretan les despeses
per desplac.ament ni horaris.
S'acorda seguir la via política per
modificar la resolució amb articles
aclaratoris, pero abans de transco-
rrer el plac del recurs administra-
tiu, que en tot cas s'ha de presen-
tar, per retirar-lo si s'esmenen les
deficiéncies.

- Reunió del 22 d'abril de 1985.
Srs. Carol, Bonacasa, Camprubí,
Cabero, García, Monné, Tous, Vila
i Oms.
Es comenta la circular sobre la
campanya antirrabica, la tarifa
a cobrar en la concentració, el pro-
jecte de pressupost de marges, etc.
S'acorden varis aspectes.
El Sr. Carol exposa la preocupació
davant les diferentes directius del
Govern sobre el futur i si hi ha un
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sol eos o mes d'un en quant a la
funció pública. Sembla interessant
un sol eos. S'ha de demanar asses-
sorament legal i després reunir-
se amb el Consejo General.
El Sr. Cabero demana s'organitzi
definitivament al Conseil així com
el seu pressupost ja que fins ara
ha tingut d'actuar d'una manera
practicament improvissada en
molts problemas. El prec es recol-
9at peí Sr. Oms.

- Reunió del 8 de maig de 1986.
Srs. Carol, Ballabriga (en represen-
tació del Sr. Bonacasa), Cabero,
Camprubí, Carré, Tous, Vila, Mon-
né i Oms.
El Sr. Carol exposa que la targeta
antirrábica, per defectes formáis,
no ha estat acceptada per la Gene-
ralitat i s'acorda la negociació,
amb la imprempta que fará el Sr.
Monné.
Es passa a l'aprovació deis pressu-
postos i el Sr. Ballabriga presenta
un escrit del Col.legi de Tarragona
sobre promoció, recollida de mos-
tres, desplac.aments i distribució
del valor del segell que és discutit.

- Reunió del 26 de juny de 1986.
Srs. Carol, Cabero, Camprubí, Ca-
rré, García, Monné, Pumorala, Vila
i Oms. S'excusen per malaltia els
companys de Tarragona. Es puntua-
litzen normatives de la campanya
antirrábica.
El Sr. Cabero fa notar la incron-
gruència entre els Estatus del Con-
sejo General i els del Consell; se-
gons aquells els Presidents deuen
convocar eleccions i no poden fer-
ho segons els del Conseil, degut
a que la representativitat deis

Col.legis davant del Consejo, se-
gueixin tenint-la els Presidents,
ja que el Consejo en els seus Esta-
tutos no preveu ¡'existencia de les
autonomíes. Es precís instar al
Consejo a que resolgui aquesta si-
tuació.
S'acorda que cada Col.legi a mida
que és vagin fent eleccions, vagi
canviant o reelegint els seus mem-
bres en el Conseil. Fetes les elec-
cions en els quatre Col.legis i fetes
totes les renovacions pertinents
és procedirá a la reestructuració
del Conseil de Catalunya.
En la reunió del 15 de marc es va
acordá que el Conseil faria recurs
davant la Generalitat sino es resol-
via per la via del diáleg les reivin-
dicacions del eos de V.T. en la nova
reestructuració. Per la rao de no
teñir el Conseil els Estatuts apro-
vats no va poguer fer-ho i ho feren
els quatre Col.legis peí seu compte,
havent-to retirat posteriorment
els Col-legis de Girona i Tarragona
i mantenint-lo els de Barcelona
i Lleida.
S'acorda que el Conseil segueixi
negociant i demani audiencia ais
Consellers d'Agricultura i Sanitat.

- Reunió del 18 de setembre de
1986, amb eís Srs. Carol, Bonacasa,
Camprubí, Cabero, Monné, Pucu-
rull, Pumarola, Tous, Vila i Oms.
Els Srs. Cabero i Oms presenten
el treball encarregat, que ha d'és-
ser presentat als Consellers de Sa-
nitat i Agricultura. Després de am-
plia discussi6 es aprovat amb lJeu-
geres matisacions.
S'acorda ha de difondre cada Col.-
legi la normativa de recollida de
mostres, per la tecnificació esta-
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dística de la campanya antirrábica.
Com les relacions Consell-Consejo
sembla están fredes, el Sr. Bonaca-
sa s'encarrega de gestionar una
nova reunió.
El Sr. Vila pregunta si és pot editar
un certificat oficial en cátala; si
el carnet col.legial pot ésser de
cada Col.legi com fa Barcelona
o bé ha de posar "Consell de Col.-
legis" i sobre els distintius pels cot-
xes, s'acorda editar-los. Cos a ca-
rree del Consell.
Respecte un escrit de l'Asociación
de Veterinarios Titulares que pro-
posa el Sr. Tous que es comenti,
s'acorda només donar-se per infor-
máis.

- Reunió del 6 de novembre de
1986. Srs. Carol, Bonacasa, Cabero,
Camprubí, Carré, Monné, Pucurull,
Vila i Oms.
El Sr. Oms, secretari presenta un
resum estat de comptes del Consell
la vista de les xifres aprovades s'a-
corda pressupostar 500.000 Pts. d'a-
juda a l'Académia de C.V., dema-
nant-li modifiqui els Estatuís i
dongui entrada a la Junta ais qua-
tre Presidents de Col.legis i parla-
mentar amb 1'empresa que edita
An.nals per teñir separates deis
actes de l'Académia.
S'estudia les dificultáis surjides
sobre els reactius a emprar amb
les mostres recollides en la cam-
panya antirrábica; s'acorda una
panya de 25.000 PIs. al mes per un
company que ajudi en el Laboratori
Municipal al estudi de les mostres.
Corn els il.legals auxiliars de Vete-
rinaria podrien agreujar la plétora
s'acorda fer un estudi i fer-lo arri-
var ais Estaments corresponents.

El Sr. Carol informa sobre un escrit
del Molt Honorable President de
la Generalitat en el que acusa re-
but del estudi elaborat peí Consell
sobre reestructuració del qué en
parlará amb el Conseller d'Agricul-
tura.
El Sr. Carol informa sobre la reunió
tinguda a Madrid, no oficial, pero
n o r a amb el President de Con-
sejo i que sembla hi ha voluntat
d'entendres per ambdues parts.
Es pren l'acord de no col.laborar
económicament peí Congreso Luso-
Español ja celebrat. Pero es cele-
brará una reunió monográfica sobre
"Estudi de la financiació deis Col.-
legis, Consell, Consejo General".
El President del Col.legi de Barce-
lona presenta un escrit redactat
peí advocat del Col.legi en el que
s'invita ais Conseliers d'Agricultura
i Sanitat a assistir a una reunió
amb els V.T. en data i hora fixada.
Els demés presidents no el suscri-
uen per considerar-lo inútil i poc
diplomátic.

- Reunió 2 de desembre de 1986.
Srs. Carol, Bonacasa, Cabero, Sa-
bater, Tous, Vila i Oms.
Es planteja el problema discutit
del Col.legi de Barcelona, en la
darrera sessió, en la qual es va de-
manar una reunió conjunta de tots
els funcionaris de Catalunya peí
día 12 de desembre.
En la discusió de les mides a pendre
davant els fets consumáis de la
reestructuració es parla que hi ha

ver una coordinaci6 exemplar
e l s quatre Col.legis i el Con-

sell per aconseguir exposaquenlareu

El Sr. Carol exposa que en la reunió
del Col.iegi de Barcelona es plante-
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ja una vaga de cel i es necessari
sospesar aquesta solució ja que es
l'ültima via després d'haver esgotat
les altres. Si la vaga fracassa ha-
vien de dimitir les juntas i el Con-
sell pero tot i així, haurá fracassat.
Les informacions del Conseller de
Gobernació son de que la qualifica-
ció de llocs de treball no será defi-
nitiva fins passada la primavera
i que els actuáis emoluments son
provisionals. S'acorda que en la
reunió de V.T., el Sr. Carol raoní
els pros i contres de les possibili-
tats d'una vaga o altres alternati-
ves d'acció, valorant que una vaga
no afectará mes que a la provissio-
nalitat del fet mentres que les al-
tres solucions possibles afectaran
a resultáis mes definitius. El Sr.
Oms redacta un escrit per fer arri-
var a les Conselleries que és apro-
vat.
Es discuteix les propostes sobre
les maneres d'ingressar al eos de
V.T. o la forma de defensar ais in-
terins. El Sr. Bonacasa proposa que
l'ingressar per opossició a i'auto-
nomia sigui passar a l'escala gene-
ral del Estat i es faci un torn res-
tringit pels interins. El Sr. Cabero
considera que aixó fora liquidar
el Cos de V.T. i que seria una injus-
ticia que peí fet d'haver estat no-
menat a dit per una interinitat es
dongui aventatges. Oms li dona
suport.
Es creu millor proposar unes quesnals
cions restringides amb un tant per
cent de les places per interins i
una general i que aquells puguin
concórrer a arnbdúes.
S'acorda convocar una reunió de
titulars el diumenge dia 7 de de-
sembre i una hora després ais inte-

rins, en el Col.legi de Barcelona,
amb el següent ordre del dia "Pro-
blemes actuáis de la professió".
El Sr. Carol informa de la reunió
tinguda amb el Dr. General de la
Ptoducció Agraria, en la que va
exposar-li una serie de protestes
que están en l'escrit proposat per
Oms. També va demanar una reunió
amb els sindicáis ramaders. La re-
estructuració no acíareix les rela-
cions entre els V.T. deis partits
del DARP i els Laboratoris de Sani-
tat Animal i les ADS, lo que ha
de puntualitzar-se.
Concertades unes entrevistes amb
el Molt Honorable President de

la Generalitat i amb l'honorable
Conseller del Departament d'Agri-
cultura es convoca una reunió del
Consell peí dia 27 de gener i valo-
rar els resultáis de les mateixes.

- Reunions de Veterinaris Titulars
i de Veterinaris interins amb el
Consell.
El día 7 de desembre de 1986 va
teñir Uoc una reunió convocada
peí Conseü amb Tassisténcia deis
presidents Sr. Carol, Ronacasa,
Camprubí, Monné, Vila, el secretari
Sr. Oms i 68 Titulars de Catalunya.
El Sr. Carol obra la sessió i fa una
breu historia de les negociacions
amb l'Administració. Remarca que
totes les normes aplicades -técni-
ques i económiques- son provisio-
nals fins a la classificació deis llocs
de treball (finals maig/juny) i que
s'ha de continuar negociant.
Respecta la proposta del Col.legi
de samblea, segons acord de la
seva assamblea, de realitzar una
vaga, el Sr. Carol sospesa els pros
i els contres. Una vaga es 1'ultim
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recurs que queda si fracassen les
negociacions i aqüestes no están
acabades. Si fracassa la vaga ja
no queda cap mes recurs i ha fra-
cassat la professio. Cal pensars'ho
i en tot cas planificar-la molt bé
per qué no fracassi. Es partidari
de posposar-la.
Intervenen els Sr. Molist, Roca,
Fernández, Avediüo, Balaguer, Gil,
Diez, Serra i peí Consell els Srs.
Carol, Bonacasa, Vila, Monné i
Oms, sobre el recurs contenciós
que seguirá endavant, que els ho-
raris deis escorxador no son ade-
quats, que no está concretat si es-
tán incluits els escorxadors d'aus
i de conills i les guardies perma-
nents, que no están previstes hores
extraordinaries, que no és proce-
dent que la reestructuració es faci
per circulars i es nomenin coordi-
nadors a dit i que son recomenables
els recurs individual a mes deis
Col.legials.
Seguidament té lloc la reunió del
mateix Consell amb 32 Col.legiats
Veterinaris interins.
El Sr. Balaguer, obre la sessió dient

que no está conforme amb l'actua-
ció del Consell i demana la seva
dimissió. Tampoc está conforme
amb lo aprovat a la reunió deis Ti-
tulars.
El Sr. Carol fa notar que encara
no havia obert la sessió pero que
accepta aquesta forma tan pecu-
liar. Tampoc esta conforme amb
lo que ha dit el Sr. Balaguer, pero
en tot cas que presentí la demanda
de dimissió per escrit.
El Sr. Balaguer demana la igualtat
de sou per interins i titulars i insis-
teix en que el Conselí no represen-
ta ni gestiona les seves aspiracions.
El Sr. Carol informa de les diferen-
cies de les situacions administrati-
ves, de les gestions fetes peí Con-
seli per qué es faci un Concurs de
trasllat i després unes oposicions
restringides per interins. El Sr. Viia
aclareix que certes reinvindica-
cions es poder fer a través de l'or-
ganització sindical. No es pren cap
acord de vaga.
Les sessions que havien comencat
a les 10,30 acabaren a les 13,30
en que s'aixecá la darrera.
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Campanya antirrábica 1986

L'organització i desenvolupament de la campanya va ésser estudiada detalla-
dament peí Conseil d'acord amb eis Departaments de Salut Pública i Agricultu-
ra, cuiminat amb i'escrit del 28 d'abril dirigit peí Conseil ais dos
Departaments, peí millor desenvolupament de la resolució oficial.

Sr. Director General de la
PRODUCCIO i INDUSTRIES AGROALIMENTARIES

Barcelona, 25 de Márc de 1986

Dintingit Senyor:
Aquest Conseil te l'honor de proposar-vos, com a trets mes significatius fie
la col-laboració del Conseil de Col-iegis Veterinaris de Catalunya amb el
D.A.R.P. en l'organització, control i seguiment de la Campanya de Lluita con-
tra la Rabia i demés zoonosis del gos i gat, les seguents actuacions:
Primer. Promoció Técnica de ia Campanya a nivell de conferencies, Premsa,
Radio, Associacions Especialitzades, etc., durant tota la durada de ia Campan-
ya.
Segon. Control d'anticossos per verificar el resuitat de les vacunes. Es portará
a cap, sota les indicacions de la Direcció General de la Producció i Industries
Agroalimentaries i en el nombre que aquesta cregui convenient.
Tercer. Controls cronológics i quans mes calguin per ia detecció de parásits.
La Direcció de la P. i LA. donará les pautes oportunes.
Quart. Cens vacunal.
Cinqué. Distribució i control de la documentació del Conseli per a la Campan-
ya, així com seguiment técnic-administratiu de la mateixa.
Sisé. L'Organització col-iegiai mantindrá una constant col-laboració i contacte
tant amb les comissions provincials per a ia iluita antirrábica, com amb la Di-
recció corresponent del DARP per el millor éxit del control de les malalties
zoonósiques provinents del gos i del gat.
Seté. El Consellprovinents de Col-Iegis Veterinaris de Catalunya sotmét a la consideraci6
del D.A.R.P. la possible utilitzaci6 del Certificat que per el '::ontrol de la va-
cunaci6 antirrabica edita el Consejo General de Colegios Veterinarios de Espa-
ña, sens perjudici de les possibles modificacions que s'ordenin.
Ens plau saludar-vos.

Agustí Carol i Foix
Prosident
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Sr. Jardi Peix i Massip
Director General de Prodúcelo i Industries Agro-Alimentáries i
Sr. Pere Mercader i Vilardell
Director General de Promoció de la Salut

Barcelona, 28 d'Abril de 1.986

En reunió celebrada per el Consell de Col-legis Veterinaris de Catalunya, s'a-
cordaren els següents extrems en reiació a l 'organització i desenvoiupament
de la Campanya Antirrábica 1.986 a consequencia de les disposicions oportunes
dei D.A.R.P. i la Consellería de Sanitat.
1) La Campanya tindrá inici el día 5 de Maig i finirá el día 30 de Novembre
de 1.986.
2) En concentración les dates de ia mateixa serán desde el día 5 de Maig, fins
al día 30 de Juny de 1.986.
3) L'Organització Col-legial tindrá cura de la difussió, controi técnic i estadís-
tic de la dita Lluita Antirrábica.
•4) El controi técnic consistirá, básicament, en la determinació d'anticosos en
primovacunes, análisis coproiógics i determinació de malalties parasitáries.
La difussió técnica es fará per els mitjans de comunicació habituáis.
5) Les tarifes de honoraris estabier tes serán: en concentració = 700,-fts., des-
glosades en els següents conceptes:

tablertes
Cost de la vacuna
Segell Col-legial
Costdela
Placa
Honoraris
d'aplicació
IVA (12% s/350)

8
162
75
33
31

350
40

,50 ptes.
ptes .
ptes .
ptes.

,50 ptes.

ptes .
ptes.

En cas de no teñir ia documentació, ja sigui per ser ia primera vacunació, com
per si s'hagués extraviat , es cobraran, apart , 50,-Pts. per obrir fitxa, omplircom car-
tilla i treballs d'arxiu.
Durant els anys 1.983, 1.984 i 1.985 no hi ha hagut variació en els honoraris
dels veterin"tris, tot i que el cost de la vida ha pujat prop d'un 25% en els t res
anys.
En i'escandail adjunt sois s'augmentan els honoraris en un 5% amb reiació a
i'any 1.983, i i'augment produit correspon pract icament a i'IVA.
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Financiació deis Col.legis
L'entrada en vigor del Decret de la Generalitat de Catalunya n^ 541, de 29
de novembre de 1983 sobre normalització i unificació d'impresos, que no va
ésser impugnat peí Col.legis va aconsellar al Consell a reaii tzar una serie de
gestions amb la Generalitat per a compensar les perdues que va ocassionar el
deixar de distribuir els impresos oficiáis.
Las negociacions varen donar lloc a una proposta de la Consellería d'Agricultu-
ra per a fer uns concerts amb els Col.legis de prestar llurs servéis a l'Adminis-
tració, L'acort culmina en l'Ordre d ' l l de febrer de 1986.

PROPOSTA ACCEPTADA

Situació anterior. Els Col-legis distribuíen els impresos que acreditaven servéis
oficiáis. Els d'Agricultura eran Guíes d'Origen i Sanitat, "Cartilles Ramaderes",
Guíes Interprovinciais, talonaris de desinfecció de vehícles. Del Departament
de Sanitat son: Partes mensuals, guíes de circulació de productes cárnics, mar-
xams de pernils.
Actualment. Han sigut ya distribuits per l'Administració:
1- Les Cartilles Ramaderes (actualment Llibres d'Explotació).
2- Guíes d'Origen i Sanitat de bestiar porquí.
3- Taionaris de desinfecció de vehícles.
4- Guíes Interprovinciais.
Tots els esmentats corresponen al Servei d'Agricultura. Per ara, de Sanitat
no s'ha fet la distribució de cap per l'Administració, i les coses segueixen igual.
El financament deis Col-legis es fa amb un marge de benefici sobre els impre-
SOÜ. Aproximadament eis impresos de Ramadería representen el 30% deis in-
gresos, i els de Sanitat el 70% restant , pero tot junt es la base de la financiació
coi-iegial.
Els beneficis globals per a Catalunya, per tots els conceptes, es d'aproximada-
ment d'1.500.000,-Pts., i aquesta es la xifra que mes ens preocupa, ja que a curt
plac es preveu que desapareixer4, aquesta font d'ingresos. LH negociació amb
la Generalitat preten compensar aquesta xifra per altres procediments.
La Consellería d'Agricultura proposa fer uns concerts amb els Col-legis per
prestar llurs servéis a TAdministració. D'entre els quais hi han:
a) Campanyes d'erradicació obiigatóries.
b) Cursos de perfeccionament professional.
c) Estadístiques i censos.
Interesa que els Col-Iegis tinguin ingresos directes (de l'AdmÍnistraci6) r ingre-
sos indirectes (de l'usuari).
L'experiencia de les campanyes organitzades pels Col-Iegis (Rabia i Pesta Por-
quina Clásica), els ingresos indirectes (únics que s'han percebut) son moit mes
importants que els directes que pugui donar TAdministració.
No obstant, alguns deis servéis que l'Administració pensa concretar amb els
Col-legis (exemple: cens i estadístique) no veiem gaire ciar qu'es pugui fer així.
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Relacions amb el
Consejo General de Colegios Veterinarios de España
La nova situació legal consequencia de les disposicions dictades per la Genera-
iitat obligaren a entrar en estudi unes noves líneas d'actuació. La proposta que
va fer el Conseil després de la reunió conjunta Consell-Consejo es la adjunta
pendent de contestació, remesa a Madrid el día 3 d'abril de 1.986, peí Conseil
de Catalunya.
Prólogo
Habida cuenta de la organización del Estado de las Autonomías y de la crea-
ción del Conseil de Col-legis Veterinaris de Catalunya, y visto lo que dispone
la Llei de Col-legis Professionais de Catalunya en su Disposició Adicional 1
a., punto 2, procede, para el mejor desenvolvimiento profesional, establecer
una línea de acuerdos entre Consejo y Conseil que, respetando la naturaleza
y autonomía de ambas organizaciones profesionales, logren un consenso en a-
quellas actuaciones que puedan ser causa de conflictos y una unidad de actua-
ción profesional en aquellos en que ia misma es necesaria.
Creemos pues que en el marco de los acuerdos que se aprueban y firman se
contempla el ánimo de una profundización del espíritu colegial y, al mismo
tiempo, de una participación total y absoluta de las organizaciones firmantes
en este espíritu.

Creemos
12 En los asuntos profesionales internos de la Comunidad Autónoma de Cata-
lunya, ia soberanía profesional corresponde al Conseil de Col-legis Veterinaris
de Catalunya.

a) En aquellos casos en que el Consejo General de Colegios Veterinarios de
España crea necesaria la intervención en cualquier acuerdo tomado en ia Co-
munidad Autónoma que afecte a la profesión, dicha intervención se hará de
acuerdo y con el visto bueno del Conseil de Col-legis Veterinaris de Catalunya,
y con la participación del mismo en aquellos casos que así se acuerde.

b) El Consell de Col-legis Veterinaris de Catalunya , ai Consejo
General de Colegios Veterinarios de España los acuerdos tomados que puedan
de una u otra forma afectar al conjunto profesional del estado.

c) El u n a u d e o t r a de Colegios Veterinarios de España comunicará al estada.torna
seil de Col-logis Veterinaris de Catalunya aquellos acuerdos tomados que afec-
ten de una u otra forma al conjunto profesional del Estado y especialmente
a los que estén relacionados con la Comunidad Autónoma de Catalunya.

d) Los presupuestos y programas del Consejo General de Colegios Veterinarios
de España, en lo que afecte e interese a la Comunidad Aut6noma de Catalunya,
debcran ser conocidos antes de su aprobaci6n por el Consell de Col-Iegis Vete-
rinaris de Catalunya, el cual debera emitir dentro del tiempo legal la acepta-
ci6n o no de los mismos.

15 de Marzo de 1.986
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25£ Aniversari de
TAcadémia de Ciéncies Veterináries de Catalunya
Organitzat amb la col.laboració del
Consell de Coi.legis Veterinaris de Catalunya

Maig-Juny de 1985

Commemorar un llarg aniversari
sempre es una satisfacció, pero
molt mes ho és quan es tracta de
les noces d'argent d'una entitat
que es representativa del moviment
científic conjunt de la veterinaria
catalana.
Bo es recordar les dificultáis del
seu naixement, quan amb paciencia
i diplomacia es varen poguer supe-
rar protagonismes localistes i la
gran majoria recolzant la Presiden-
cia del Col.legi, va donar vida a
l'Académia pocs dies després del
extraordinari prestigi conquerit
peí Col.legi de Barcelona, en el
seu 60Q Aniversari, amb motiu de
la Setmana Nacional Veterinaria
dinspecció d'Aliments.
L'Académia des de 1960, i baix la
responsabilitat deis seus successius
Presidents, companys Riera Plana-
gumá (e.p.d.), Puchal Más, Costa
Batllori, Carol Foix i Tactual Séculi
Brillas, ha seguit una clara trajec-
tória de serietat, entrega i estudi
al servei de les ciéncies que cuiden
de la defensa i millora de la rama-
deria, la sanitat dels seus productes
i la clinica que protegeix la salut
dels animals que viuen al costat
del home, en el seu oci i en el seu
treball.

La Junta de l'Académia va conside-
rar que l'efeméride del 25^ Aniver-
sari havia de teñir dos vertents:

uns actes socials ais que poguessin
assistir tota la familia veterinaria
i uns actes científics propis del
curs académic.
Els actes socials s'iniciaren el dia
10 de Maig amb una "Jornada dedi-
cada al cavall" que al final del se-
gle XX juga un nou paper a la so-
cietat com a company en Tesport,
les curses i en el divertiment.
Foren exposats els temes "El cavall
i la seva incidencia en la Societat
Moderna" a carree del Sr. Jordi
Vila i Regard, qui brillantment féu
una amplia historia sobre el cavall
des del seu mitológic origen divi
fins al seu futur inminent en l'es-
port, l'espectacie, el descans ...
com a company del home. El Sr.
Rafel Wirth i García, periodista,
amb "Les curses de cavails a Cata-
lunya", recordá el entusiasme per
la hípica i les curses que han tingut
les terres catalanes, sempre i les
noves perspectives que reclamen
l'instauració d'un hipódrom.
Acaba l'acte amb un homenatge
de l'Académia a destacades perso-
nalitats que a diverses encontrades
catalanes han dedicat la seva vida
a la cria i foment de l'equí. L'Aca-
démia degudament assessorada es-
colli per la seva representativitat,
entusiasme i constancia a: Fran-
cesc Pastoret i Sau, de Molió (Ri-
pollés), Secundi Bramón i Garriga,
de Castelló d'Empuries (Empordá)
i en Jaume Ribot i Mirosa, de Fon-
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tañáis (Cerdanya) qui acompayats
deis seus respectius Alcaldes reco-
lliren el record honorífic de reco-
neixement veterinari peí seu tre-
ball, de desenes de primavera, d'a-
conseguir la maravellosa estampa
d'euques i cries corrent sobre el
verd deis camps i, a vegades, com
aquell mateix mati sobre el blanc
de la neu de la Cerdanya i el Ripo-
llés.
L'acte social del dia següent es
féu a tres nivells. L'intervenció
d'un deis mes famossos escriptors
moderas, Baltasar Porcel, amb "L1-
home i els idiomes", per glossar
com els idiomés son llac d'unió i
estima entre els pobles i no han
de servir mai per a separar-nos.
Recordant el gran apreci del Presi-
dent fundador de l'Académia per
la historia professional el company
en Artur Soldevila i Feliu, parla
sobre "No son 25 anys ..." que pu-
bliquen a continuació.
Després es va retrer homenatge
a la memoria del President Dr. Sal-
vador Riera i Planagumá mitjan-
cant les intervencions de dos deis
seus succesors en la presidencia
i fundadors de l'Académia, en A-
gustí Carol i Foix, del que es publi-
ca la seva exposició i la del actual
president Josep Sécuii i Brillas,
qui comenta els aspectes humans
i familiars del Dr, Riera així com
les característiques básiques de
la seva dinámica personal que va-
ren saber donar a l'Académia una
renressonànciasaber nacional de forma que
cinc anys deprés, 1965, neixÍa la
de València i successivament .res
de Sevilla, Madrid i Granada.
Per a perpetuar la seva memoria
i recordanca d'aquest 25 anys, el

membre de la Junta de l'Académia,
Dr. Jordi Montsalvatje i Cid, recó-
negut artista, va plasmar la imatge
del Dr. Riera en un excel.lent re-
trat a sepia, obtingut de Túnica
fotografia familiar disponible, en
el que está exactament reflectida
la personalitat del Dr. Riera en
els seus 35 anys i que quedará per-
manentment en una sala Col.legial.
Com digué Sécuii en les seves pa-
raules fináis "en Riera era tan ex-
cepcional que l'Académia creu que
la seva presencia a la gran casa,
com és el Col.legi, será un bon es-
tímul per a les noves generacions".
Després del diñar de germanor,
a la tarda grácies a la gentilesa
del Ajuntament, la bona col.labora-
ció del Company Juan Centrich
i Sureda i la del President del Real
Club de Polo, Manel Regaña, esta-
va previst í'actuació del Carrussel
de la Guardia Muntada de TAjun-
tament de Barcelona, que no va
poder teñir lloc peí mal temps.
En tots aquests actes socials, la
qualitat, quantitad de personaii-
tats, companys i familiars que as-
sistiren, pal.lesaren l'apreci, esti-
mació i arrelament de l'Académia.

SIMPOSIS

La part científica de la commemo-
racio va teñir difusió nacional i
va estar a carree de les Seccions
de Clínica de Petits Animáis, pre-
sidida per en Xavier Sécuii Palacios
i la de Porcinocultura, presidida
per en Joaquim Mora Vidal.
La Secci6 de Clínica de Petits A-
nimals, amb la col.laboraci6 de
les Facultáis de Veterinaria de
Barcelona, Madrid i Saragossa, i1-
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Escola de Veterinaria de Toulouse
y AVEPA, va organitzar un "Simpo-
sio sobre Oncología en els petits
Animáis" els dies 1 i Z de juny.
Els temes exposats foren "Caracte-
rísticas generales de los tumores.
Etiología y epidemiología humoral",
por el prof. Dr. Juan José Badioia
Diez, del Departamento de Histo-
logía y Anatomía Patológica de
la F. de V. de Zaragoza. "Benigni-
dad y Malignidad de los tumores.
Metástasis" por el prof. Dr. Maria-
no Domingo Aivarez del Departa-
mento de Histología y Anatomía
Patológica de la F. de V. de Barce-
lona. "Sistemática de los tumores
de los pequeños animales", por los
profesores MS Carmen Arnal Ata-
res y Juan José Badioia, de la F.
de V. de Zaragoza. "Relación hos-
pedador-tumor. Inmunología tumo-
ral. Síndromes paraneoplásicos"
por el prof. Dr. Luis Ferrer Caubet,
del Departamento de Histología
y Anatomía Patológica de la F.
de V. de Barcelon.i.
"Patología y cirugía de los tumores
de la boca" por el Dr. Miguel Luera
Carbó, de la Clínica Veterinaria
Dr. Luera. "Tumores de los tejidos
hematopoyético y linfoide (iinfosa-
noma) del perro y del gato", por
la profesora María Castaño Rosado,
catedrático del Departamento de
Histología y Anatomía Patológica
de la F.V. de Madrid. "Infecciones
por el virus de la leucemia felina
(FLV)", profesor Dr. Mariano Do-
mingo Alvarez, de la F.V. de Bar-
celona. "Tumores mamarios de la
pe.rra y de la gata", por la profeso-
ra Dra. Juana MS! Flores Landeira,
Departamento de Histología y Ana-
tomía Patológica de la F.V. de Ma-

drid.
El diumenge dia 2 es va iniciar una
interessant Tauia Rodona sobre
"Clínica de los tumores. Diagnósti-
co clínico y radiológico", sota la
moderació deis clínics Drs. Pilar
Enfedaque, Ignacio Farras, Fernan-
do Fernández, Miguel Luera, Jordi
Manubens, Eduard Saló i Alejandro
Tarrago.
Seguidament es varen exposar els
temes "La termografía como mé-
todo de diagnóstico y pronóstico
en oncología" por el Dr. D. Antonio
Prats Esteve de la Clínica Veteri-
naria Rocaberti. "Quimioterapia
tumoral", por el prof. Dr. José M3
Nieto Martínez, del Departamento
de Histología y Anatomía Patológi-
ca de la F. V. de Madrid. "Cirugía
y sus aplicaciones" por el profesor
Dr. André Cazieux, del Departa-
mento de Patología Quirúrgica de
la E. de V. de Toulouse.
Ei Simposio va representar una am-
plia i profunda revissió sobre els
tumors de notable importancia en
la clínica del gat i el gós. Es plan-
teja por primera vegada la repercu-
sió del virus de la leucemia felina,
que posteriorment ha anat adquirin
trascendencia. Hi assitiren un cen-
tenar de companys de tot Espanya
que així varen pendre part en el
252 Aniversari de l'Académia que
havia sigut la patrocinadora deis
primers moments del neixement
científic de la clínica deis petits
animáis.
Els díes 7 i 8 de juny la Secci6 de
Porcinocultura va organitzar el
seu IV Simposi Internacional sobre
laConselleria Porquina, amb participa-
ció de la Conselleria d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca i de la Subdi-
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recció General de Sanitat Animal.
El éxit fou notable ja que el saló
del Col.legi va estar sempre pié
donat temes i conferenciants que
foren els seguents:
"Nuevas perspectivas en la clasifi-
cación de las canales porcinas en
el C.E.E." por el Dr. M. Casteels,
del grupo de trabajo para la mejora
de la calidad de la carne, Ministe-
rio de Agricultura de Bélgica.
"Diagnóstico diferencia] de las en-
fermedades respiratorias del cerdo
(E. Aujeszky, gripe, pieuroneumo-
nía hemofilus) y profilaxis", por
el Dr. Fred Haesebrouck, del Labo-

rio de Agricultura de la F. Ta
M.V. de Gante (Bélgica). "Proble-
medades respiratorias d e l cerdo" p o r
el Dr. Pierre de Roose, del Labora-
torio Nacional, Drougen, Bélgica.
"Problemática de la tecnología a-
linaentaria en el período de deste-
te" por los Dres. Norman Fowler
y Fernando Borges, especialistas
en nutrición. "Manejo y Alimenta-
ción en cerdas reproductoras" por
el Dr. Peter English, de la Univer-
sidad de Aberdeen (Reino Unido).
A continuació es va cei.lebrar una
Taula Rodona sobre "Problemática
nutricional de la cerda en gestación
y en la lactancia" moderada peis

Drs. Francesc Puchal Más, Vaíentí
Rosell, Joan Brenes Paya, Luis de
Uriarte i Fernando Borges.
Les darreres sessions foren dedica-
des ais temes "Meningitis Estrepto-
cócica porcina, ecoepidemiología
y control", por el prof. Dr. T.J.L.
Alexander, del Departament de
Clínica Veterinaria de l'Universitat

Cambridge (Anglaterra) y una
Tauia Rodona sobre "Peste Porcina
Africana: Lucha, Erradicación y
Repercusión económica frente a
la CEE", presidida peí Subdirector
General Dr. Miguel Ángel Díaz Yu-
bero, el cap de Sanitat Animal,
Dr. Enric Roca Cifuentes, con los
Drs. Juan Sola Peiró, Joaquim Mora
Vidal, Peter de Roose i Fred Hae-
euroneu

El Simposi fou clausurat peí Hono-
rable Conseller d'Agricultura, Ra-
maderia i Pesca, Sr. Josep Miro
i Ardevol qui va dedicar un el-lo-
giós comentari al divers i ampli
temari desenvolupat, glossá les
activitats de l'Académia i va desit-
jar-li una llarga fecunditat.
Deis actes socials, dins la projecció
v i t a t s de l'Acadèmiai va Consell
ha estimat oportú la publicació
de les seguents Íntervencions.
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"No son vinticinc anys"
per el Dr. Artur Soldevila i Feliu,
Del Iltre. Col-legi Oficial de Veterinaris de GIRÓN A.

Preámbul
Ens cal agrair a l'Academia de
Ciencies Veterinaries de Catalun-
ya, la designació que ens ha fet
per participar en el torn d'inter-
vencions d'una commemoració, que
s'enmarca dintre de l'important
moviment científic de la veterina-
ria catalana; l'esencia de l'acte
i la presencia, fan que sigui doble-
ment honorífic per nosaltres.
Pero, 1'encarrec, comporta, per
raons obvias de programació, la
limitació de temps.
Ja el nostre Eugeni D'Ors exposava
que "Una síntesi val per deu análi-
sis", i encara que estem d'acord
amb el teoric de la cultura, també
hem de recordar que la síntesi re-
quereix mes esforc que l'análisi,
perqué entre altres coses, el com-
pren.
Per aixó, i en aquest pórtic, dema-
nem indulgencia a l'auditori, peí
que no será una "obra ben feta"
- seguint el pantarca noucentista
-per imperfeccions de confecció
i manque de estil literari, que no
van amb la nostra formació emi-
nenment biològica, i en particular
per les omissions de persones -les
actuáis, intencionadamente i do
fets, que una recensió d'aquest ti-
pus exigeix.

Títol i contingut

Raymond Carr, conceptúa la histo-
ria com el progrés que es realitza
per la transformació de las aptituts
adquiridas de generació en genera-
c o n t i n g

Aquesta línea del mes pur sentit
teleologic de la definició, pretenem
que presideixi la nostra aportació,
per desgranar una visió retrospec-
tiva de la ciencia i cultura veteri-
narias a casa nostra, per altra part
rigurosament histórica i que ens
evidencia que son uns anys mes,
els que estém celebrant.
D'aqui el títol que li hem donat,
que no obeeix ni a simple pirueta
mental ni pirotecnia verbal.
El fet de creació de l'ACADEMIA
DE CIENCIES VETERINARIES DE
CATALUNYA, amb la seva trajec-
tória científica i el prestigi assolit
- la primera d'Espanya sens dubta-
no s'improvisa, ni neix per genera-

ció espontánea - en terminología
molt nostra - ni es deu a fet banal
0 coniuntural, sino que és conse-
quència- sinó continuitat - de tas-
ques prcvies de personas i institu-

ions, en un passat i en un inmecliat
present, que, com a antecedents,
s'han de valorar.
1 aquest mirar enrera, volem acia-
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Hr, no suposa, ni nostalgies ni reac-
cionarismes, o molt menys la sub-
valoració de mérits personáis de
les generacions actuáis. Ens ha in-
teressat sempre el passat com a
plataforma de projecció del futur
i ens declarém, com Kennedy inte-
ressats en el futur del nét, mes
que no pas inmobilizats en el passat
de l'avi.
Per altra part, sempre hem cregut,
que la dona de Lot, es va convertir
en estatua de sal, no per mirar en-
rera, sino per pararse.

Segle XIX: Neix la Veterinaria

La veterinaria científica i racional
neix a la llinda del segle XIX, amb
la fundació de la primera Escola
de Veterinaria a Madrid, el 1.792,
que es considera com a senyalat
triomf de Godoy ministre universal
de Caries IV.
Trenta anys abans, s'havia obert
la primera Escola al nostre pais
veí, Franca, a Lyon (1.762).
Era l'epoca deis "fisiócrates", que
filis de l'il-lustració, es posen de
moda i difonen llurs idees arreu
d'iíuropa, J'horne cuite, fins i tot
el filósof - Voltaire, Rousseau, Jo-
vellanos, Jaume de Caresmá- d'una
manera o altra dirigien la mirada
a la natura i a las riqueses de la
térra, cosa que explica l'auge de
l'agricultura i la ramaderia, així
COm els estudis econòmics agraris.
Es creen les Societats Econòmiques
d'Amics del Pais, Escoles d'Agro-
nomia i Veterirlària; s'inicia el cré-
dit agrícola. En definitiva, un re-
torn a les fonts de riquesa amb vi-
sió científica.
Sense crearse cap Escola a Cata-

lunya - ni en la fugac etapa de I'en-
senyament Iliure de Ruiz Zorrilla
- i allunyades les de Zaragoza i
León, a mes de la de Madrid, molts
futurs veterinaris de Catalunya,
i en especial de Girona, senten I'a-
tracció de l'ensenyament en Cen-
tres consolidáis i afamats de Fran-
ca, i obtenen la doble titulació,
per convalidació.
Hem de valorar, molt positivament,
aquest corrent formatiu, que de-
sembocará -no hu oblidéssim- en
els descobriments fonamentals de
PASTEUR en les ciéncies biológi-
ques i que respón en tot moment
a la historia i cultura comunes deis
dos vertents pirinencs.
No en va a Girona, ceiebrem jus-
tament el 1.200 anys de cultura
carolingia o, si es vol, de vocació
europea.
La consequéncia, sería una "im-
promta" específica de la veterina-
ria catalana, que a través de figu-
ras preclaras, participa, ja des de
l'inici i de forma decisiva, en els
camps de la cultura, cientifics,
social, administratiu i politic. No
obstant, no podem parlar de una
politica professional coherent i
formal al llarg del segle XIX; tot
depenía de la iniciativa o d'infuen-
cias personáis dispersas, encare
que, certament, orientadas a una
activitat expansiva.
Pero, no fem concessió a les gene-
ralitzacions i anem al fet rellevant
i concret, que diria VICENS VIVES.
Fent història - que no historicitat
- i en aquest cas, els fets serian
la primera ordenació sanitaria deis
sectors de la carn i de la llet i l'e-
xit de la 1 a manifestació col-lecti-
va a alt nivoll de la veterinaria
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espanyola.
Tres Subdelegáis de Veterinaria
(1) de Girona -el de La Bisbal, Eu-
dald Mensa, el de Figueres, Narcís
Coll i el de la propia capital Joa-
quím Cassá - promouen i redacten
el primer Reglament d'Escorxadors
del món, que es promulga a nivell
d'Estat. El 20 de novembre de
1.858, presenten el projecte al Go-
vernador Civil (2). La circumstán-
cia conjuntural de recolzament
era la extensa epizootia de peri-
neumonía bovina, que en aquells
moments sufrien les comarcas gi-
ronines.
Amb diligencia sorprenent i elogia-
ble, per R.O. de Governació, signa-
da per el Ministre Posadas Herrera
de data 24 de febrer de 1.859, es
promulga el Reglament de Inspec-
ció de Carns, que -repetim-és el
primer text legislatiu a nivell d'Es-
tat en tot el mon, aprovant l'orde-
nació d'aquest servéis i fent obliga-
toria la presencia del veterinari
en els escorxadors.
Aquest antecedent historie, adqui-
reix actualitat, ara que s'aborda
per l'Estat i Comunitats Autonómi-
cas, una política, en profondetat
de reestructuració d'escorxadors,
en els seus grans trets de municipa-
lització "versus" privatització i
la prioritat sanitaria o económica
d'aquests vells establiments.
Un aJtre antecedent el constitueix,
el I Reglament d'Inspecció dels a-

nirnals productars de llet i el seu
producte, dictat per l'Ajuntament
de Barcelona (3) per l'abastiment
de la capital, i que va servir de
base per a la redacció, dos anys
mes tard, de la R.O., que amb ca-
rácter general feia obligatoria la
inspecció higiénica de la llet amb
destí al consum publie, arreu de
TEstat.
Mostra de la participació cíe la ve-
terinaria catalana en les manifes-
tacions col-lectives al mes alt ni-
vell professional, és el I CONGRES
NACIONAL VETERINARI- primer
i unic cel-lebrat el segle passat
(1.893) - qué el veterinari de Figue-
res Joan ARDERIUS i BANJOL,
va actuar-hi de Ponent General
i defensor de les principáis conclu-
sions; se'l considera un deis artífex
de 3)-qué i el veterinari de Figue-
cies (sic) que mes es va destacar.
Joan ARDERIUS, efectivament,
fou un gran técnic, un lluitador
professional i un arriscat polític;
com a técnic, introduí les primeres
vacunacions deis animáis a Cata-
lunya, concretament a 1'Emporrlá,
com a professional, ja ho hem vist
i com a politic, fou el primer alcal-
de república de Figueres, abans
i tot de proclamarse la República,
el 1.872. Amb Narcis Monturiol
i Abdó Terrades, és un deis repre-
sentants do l'intelectualitat repu-
blicano-federal figuerenca, contra-
figures dels homes de la Renaixen-

(1). Les Subdelgacions veterinaries, mes honorifiques que reals, junt amb les
de mtges i farmaceutics, habian estat creadas ('1 1.847.
(2). El Governador que va creure en la idea i va informar i elevar el text, era
segons dades que hem descobert recentmente, D. José Urbiztondo y Fernández
de Córdoba.
(3). De data 27 de novembre de 1.865.
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ca.

Segle XX: S'estructura la Veterina-
ria

Si a la frontera del segle XIX, neix
la veterinaria, com a ciencia i tec-
nología, els anys de la transició
i comencament de Tactual, es defi-
nirien per Taparició de les estruc-
tures professionals, d'ordre admi-
nistratiu i corporatiu, que han de
donar suport a les futures realitza-
cions.

Els Col.legis Professionals

La creació del prestigios Cos de
Veterinaris Municipals de Barcelo-
na (1), va despertar un ambient
de gran optimisme, que, canalitzat
i fotncntat per la jove Revista "LA
VETERINARIA CATALANA" que
postulava el recolzament moral,
intel-lectual i material deis profes-
sionals, varen éssér dos factors
decisius, perqué els nombrosos an-
tecedents asociatius precursors
cristal-litzesin en la definitiva
creació deis Coi-legis Provincials
Veterinaris.
El primer Col-legi que es consti-
tueix - el desembre del 1.900- és
el de Barcelona, seguit el 1.904
per el de Tarragona i el 1.906 s'a-
proven oís Reglaments deis de Gi-
rona i Lleida.
Tots ells responen al patró comú
Particular La defensa colletiva deis
interssos profesionals i de foman-
tar i desenrotllar el nivell científic

i cultural deis seus associats.

IV Assemblea nacional veterinaria

Dintre d'aquest context d'estructu-
ra veterinaria, s'imprimeix una no-
va dinámica a la vida professional
i en el període deis anys 10, l'any
1.917, ha estat qualificat, per mes
de un exégeta, com l'any de Tapo-
teosi de la veterinaria catalana.
Efectivament aquest any es va ce-
lebrar a Barcelona, organitzada
peí Col-legi Oficial de Veterinaris,
la IV ASSEMBLEA NACIONAL VE-
TERINARIA, que es destaca per
la seva especial incidencia científi-
ca i social.
Estem en una decada de una singu-
lar ecologia política, de la cual
en sería expresió preminent la
constitució de la Mancomunitat
de Catalunya, i concretament a
l'any 1.917, cronologicament, hi
incideixen la tres grans forces na-
cionals, que son: el corrent meso-
cratic i militar que dona lloc a las
"Juntas de Defensa"; el corrent
burgés i reformista que condueix
a TAssemblea de Paríamentaris
i el corrent obrer que es manifesta-
rá en la vaga general de l'agost
d'aquell any. Dones bé, dos mesos
després s'inaugura la IV Assemblea
Veterinaria.
El discurs inaugural corre a carree
de RAMÓN TURRO i DARDER,
President de TAssemblea, que ja
ho havia estat abans del COl-legi.
Era el Turró bacteriòleg, filosof,
polemista i mestre per antonomà-

(!) Per acord de i'Ajuntament del 20 de docembre de 1.899.
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sia, que els veterinaris de tota Es-
panya, volien coneixar i admirar,
ja que en tots aquells camps desta-
cava per la seva obra, com una de
las figuras mes excel-lents de la
cultura i de la ciencia en el tom-
bant deis dos segles: el passat i
Tactual.
No es ara el moment adecuat de
glossar la seva figura, pero tampoc
podem passar-hi de llarg. Fou una
personalitat que com ningú va con-
tribuir al nostre pais, no sois a l'a-
venc cientific, sino a donar a com-
prendre quins eren els camins deis
científics, que s'entenía per serie-
tat en la investigació, en el trevall
creador i inclús en la disciplina
del pensament.
RAMÓN TURRO va impulsar les
ciéncies biológicas experimentáis
i filosófiques, fins a l'extrem d'en-
noblir les bases de la medicina hu-
mana i veterinaria.
Una ploma tan qualificada com
la del Dr. Pere Domingo, en la seva
magnífica biografia antologica ti-
tolada "TURRO, HOME DE CIEN-
CIA MEDITERRANI", ens el defi-
neix amb les tres caracteristiques
comunes ais savis mediterranis:
Primera, la de buscar la veritat;
després, raonar-la - vincular els
fets a la Uei - i finalment, difon-
drela, ensenyar-la, fer escola. En
definitiva, el que son, les tres eta-
pas del fonament cientific.
Ramón Turró va convertir el "La-
boratori del Parc" - denominaci6
col-Ioquial en la vida científica
de Barcelona i d'Espanya del Labo-
ratori Municipal del qual n'era Di-
rector - en un Centre d'estudis in-
munologics impartidor de cursos
de bacteriologia d'especialització,

per on passaren i seguien com a
deixebles, figures tan importants
com un August Pi y Sunyer en el
camp medie i un Cayetano López
i Vidal Munné en el veterinari; no
sólament - s'ha dit - adoctrinava
amb las sevas llicons, sino amb el
seu exemple.
Cal remarcar finalment, que la
figura de TURRO, va éssér cimera
en la ciencia i en la filosofía cata-
lana i els va donar la seva projecció
europea.
També a l'any 1.929 se celebra a
Barcelona, el titolat "I CONGRES
VETERINARI ESPANYOL", sens
que hagim discernit el perqué d'un
ordre que cronológicament no li
correspondria, ni l'ambit que se
li dona, ja que realment hi va haver
participació internacional; Aleman-
ya, Italia, Franca i Argentina.
En foren Ponents destacades figu-
res com el bacterióleg Josep Vidal
i Munné, el gran veterinari cátala
Joan Rof i Codina, de tan prestigi
assolit a Galicia, Pere Farreras,
President del Col-legi de Barcelo-
na, l'insigne genetista Joan Home-
des Ranquini, Pau Marti Freixas,
Salvador Marti Guell i tants d'al-
tres que es referiren ais mes va-
riats temas de l'ampli espectre pro-
fessional.

I Setmana nacional veterinaria

Sense l a la I Assemblea Re-
gional Veterinaria de 1.946 tinguda
en el Sal6 de Cent de l'Ajuntament,
que és el primer intent de reixir,
despres de las vicisituts politiques
i de la guerra civil, aquesta tradi-
ció congressista de la veterinaria
catalana, té culminació amb i'ultim
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cel-lebrat el 1.960, sota el lema
de "I Setmana Nacional Veterinaria
d'Inspecció d'Aliments", com inicia-
tiva, que partint del Col-legi de
Barcelona en el seu 602 Aniversari,
pretenia dinamitzar la vida cultural
i científica professional, a' base
de la continuació, per tota la geo-
grafía hispana, d'aquesta nova mo-
dalitat de tractament de qüestions
amb carácter mes monográfic, i
que tingué exit només en les sis
primeras edicions succesives.
La seva celebració es justifica en
base a la normalitat del mercat
alimentari, superats els problemas
deis intervencionismes en el camp
deis abastiments i l'aparició de las
nous corrents de córner^ i d'habits
de consum, que fan que la professio
veterinaria, tan implicada en la
inspecció d'aliments, vagi a una
actualització a través de técniques,
servéis i institucions. A la distancia
de 5 lustres, es evident la visió de
futur en qué es va moure la I Set-
mana Nacional Veterinaria, al
tocar els temes de normalització
i tipificació de productes animáis,
quant a la sanitat i a la qualitat,
control d'aditius alimentaris, de-
tecció deis fraus per substitució,
normas en conservas, etc.
Aquesta I Setmana Nacional Vete-
rinaria, junt amb la I Assemblea
Nacional Veterinaria de l'any 1.917
i ac i o n a l Veterinari adel'any1.
del 1.929, han estat els 3 acontei-
xements veterinaris mes impor-
tants - en aquesta linia - clebrats
fins avui a Catalunya.
P r 6 , tancariem potser falsament
aquest capitol, si no indiquósim
que la linia de grans manifestacions
no s'ha truncat. Expoaviga -Saló

Internacional de la Técnica Avícola
i Ramadera - creiem que va reco-
llir el guant i dona la versió moder-
na d'un Saló dedicat a la técnica,
amb perfecta conjunció amb el
sector comercial de la ramaderia.
La Fira de Barcelona, acull cada
dos anys, desde 1.975, la manifes-
tació, que abarca desde les sessions
científiques, exposició i campionats
d'animals i participació d'empreses
de mitjans de produccions del mon
ramader.
La seva promoció i iniciativa, que
va partir de destacáis companys
nostres, que a mes hi intervenen
activament, en justifica la menció
a bastament.

Altres manifestacions cientifiques

Al marge d'aquestes grans manifes-
tacions col-lectives, s'han vingut
promovent una serie d'activitats,
que tenien unes vies d'expressió
mes concretes per ambits o temes,
o, al contrari, una franca expansió
internacional, conectant amb mo-
viments científics mundials, deis
quals es convertien en branques
espanyoles. Pot dirse que tots els
Col-legis de Catalunya han institu-
cionalitzat, d'una forma o altra,
aqüestes activitats.
Per quan signifiqui d'antecedent,
el Col-legi de Veterinaris de Llei-
da, l'any 1.947 crea ja la Academia
Veterinaria Lleidetana, que després
d'algunas vicissituts va acabar
integrants en l'Institut d'Estudis
Ilerdencs, des del qual ha vingut
mantenint una activitat ininte-
rrompuda al llarg de tots aquest
anys, amb participacions qualifica-
das de personalitats estranjeres.
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El Col-legi de Barcelona matenía
des de l'any 1.946, els cursos aca-
démics - així denominats - amén
d'una altra serie d'activitats d'ordre
general en el perfeccionament
técnic deis col-legiats, d'entre
les que volem significar, la creació
de l'Associació de Veterinaris espe-
cialistes en Petits Animáis (AVE-
PA), que están preparant ja les XIX
Jornadas Nacionals i que amb la
seva projecció exterior, va deter-
minar que fos escollida Barcelona
l'any 1.980, com a seu del VII
CONGRES MUNDIAL de l'especia-
litat (W.S.A.V.A.).
El Col-legi de Tarragona es singu-
laritza especialment per la forma-
ció en el ram de l'avicultura, com
a realitat mes adient a l'economía
de les seves comarques, i n'ha es-
devingut el pioner peí nombre,
calitat i continuitat i ha constituit
el bressol de la Secció Espanyola
de l'Associació Mundial d'Avicultu-
ra Científica (W.P.S.A.).
El Col-legi de Girona, segueix
en la mateixa línia, i hi obté un
especial relleu el legat d'un col-
legiat amb un Premi Nacional d'In-
vestigación Veterinaria, que amb
coordinació amb la Facultat de
Zaragoza, otorga anualment sota
el nom del mecenes: ENRIC CORIS
I GRUART. De Girona, sorgeix
també, la creació d'ANAPORC,
que es converteix en la Secció
Espanyola de la Associació Mundial
de Porcinocultura Científica
(I.P.V.S.).
Una mostra de realització conjunta
dels 4: Col-Iegis Catalans varen
èssér els Sympòsiums Regionals,
que se cel-lebraren cada any en
un ordre rotatori i una acció coor-

dinada i descentralitzada geográfi-
cament, posant l'accent en la te-
mática genuina del lloc de cel-
lebració. Iniciats l'any 1.958, se
succeiren -amb escasses excep-
cions fins el 1.975, amb 15 cel-
lebracions i convertits ja en Sym-
pósiums de Catalunya i Balears,
per incorporació del Col-legi de
les Ules.
També hem de citar l'organització
dánagrama RITENA - Reunió Inter-
nacional de Tecnics en Nutricio
Animal- que en forma autónoma
sorgeix d'un grup d'especialistes
que volen trobar un element de
connexió científica per sobre deis
paísos. Tingueren reunions a Platja
d'Aro, Madrid, Copenhague, Ando-
rra, Mallorca, Monaco, etc. i enca-
ra que avui el seu paper ha estat
amplament reemplacat pels Con-
gressos Mundials d'Alimentació
Animal, la secretaría, segueix
estant a Barcelona.

Carrents precursors de l'Academía

Dintre de totes aqüestes activitats,
per no fer-ne la nómina casuística,
volem seleccionar els dos corrents
culturáis, que en un tractament
de rigor historie inmediat, son
virtualment credors, quan s'unifi-
quen, de Tactual ACADEMIA DE
CIENCIES VETERINARIES.
L'ambien era favorable, per tot
el que hem estat repassant, pero
sempre falta voluntat creadora
i integradora per a conseguir la
realitat tangible institucional,
les noves metes. Aquests dos co-
rrents precursors i feliçment unifi-
cats, son el SEMINARI DE CIEN-
CIES VETERINARIES DE BARCE-
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LONA i les SECCIONS CIENTIFI-
QUES DEL COL-LEGI de BARCE-
LONA, que intensifiquen les seves
activitats a partir deis anys 50.
La década deis anys 50, té una
especial significació en la evolució
de la professió veterinaria, tant
des de un punt de vista quantitatiu
com qualitatiu, d'una part es pro-
dueix una plétora de titulats en
proporcions gigantesques quan
al nombre, com no s'havia donat
rnai en el nostre col-lectiu, i que
com a capital huma tecnológic
irromp amb una forta competitivi-
tat intra i extraprofessional, sal-
tant a nou camps d'actuació i pro-
vocant el veritable naixement
de les especialitzacions,
D'altra banda, la política agraria
que es planteja, inicialment amb
carácter autárquic i tecnocratic
després, en l'abastiment de carn,
Uet, ous, etc., per una demanda
"in crescendo", comporta la neces-
sitat d'evolucionar rápidament
a nous métodes de produccio ani-
mal, particularment en la ramade-
Ha intensiva.
Sería expressió d'aquest nou estat
de coses, el desenvolupament de
la industria de pinsos compostos
-que ja a U.S.A. figurará en el
"ranking" de les 10 primeres -que
introdueixen les noves tecnologías
d'alimentació animal; l'expansió
de la reprodúcelo dirigida a través
de la inseminació artificial i la
lluita contra l'esterilitat; les inno-
vacions técnicas en els productes
emprats com a mitjans de defensa
sanitaria; l'introducci6 dels pro-
gramas de profilaxi col-lectiva
en explotacions industriáis; els
nous metodes de produccio intensi-

va en les diverses especies; la for-
mulació de les bases deis projectes
d'instal-Iacions ramaderes en fun-
ció deis factors biológics que les
condicionen; el control de la higie-
ne alimentaria en el consum huma
i la problemática que planteja
en una societat en procés de desen-
volupament; i tants d'altres que
n'afeixugarien la relació.
Tots aquest nous temes exigeixen
una continuitat de formació técni-
ca i científica, que motiven, no
una, sino diverses respostes i a
diferents nivells: d'Institucions,
de col-lectius i de particulars.
El Seminari de Ciencies Veteriná-
ries de Barcelona, sería un d'a-
quests moviments, promogut per
un inquiet grup de joves professio-
nals -en especial veterinaris de
l'Ajuntament de la capital- i que
comencá a funcionar amb efectivi-
tat el 1.953 i l'altre vindria donat
per les Seccions Científiques del
Col-legi de Veterinaris de Barcelo-
na, que es varen ampliar l'any
1.956; ambdues rivalitzaven positi-
vament en activitats formatives
dirigides básicament a un mateix
col-lectiu i animades d'un esperit
de superació professional i amb
un objectiu comú, era lógic que
convergissin en una Institució úni-
ca.
La fusió d'aquests dos corrents
científics paral-Íes és la que dona
lloc, l'any 1.960, a la fundació
de l'ACADEMIA DE CIENCIES
CADEMIAARlESDE DE BARCELONA,
posteriorment de CATALUNYA,
i de la qual avui, amb aquest ante-
cedent inmediat i concret, en ccl-
lebrem el seu XXV ANIVERSARI
i homenatgem, molt justament
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al que en fou el primer President:
el Dr. SALVADOR RIERA i PLA-
NAGUMA.

L'Académia

Renunciem a referirnos en concret
a les persones que en succesives
etapes han tingut la responsabilitat
de les tasques directives, o hi han
participat, col-laborat o simple-
ment, donat el suport moral; re-
nunciem de fet, a fer la crónica
d'una Institució que es present,
i, dones, de tan viva poc objectiva-
ble.
Altrament molts deis protagonistes
que han forjat aquesta gloriosa
realitat hi participen encare inten-
sament -alguns d'ells son aqui pre-
sents- i comparteixen la máxima
del poeta, en el sentit que només
ais idols de fusta agrada el fum
de l'encens.
Per cortesía, tanmateix, i per jus-
ticia, ens cal fer un publie reconei-
xement a tots els que han fet pos-
sible - des deis Presidents fins
al mes jove deis academics - la
dinámica de l'Institució.

Futur

Definiríem la tasca de futur de
l'ACADEMIA, de responsabilitat
en quant a la seva aportació; per
un triple motiu:
1.- Evolució en la demanda profe-
sional.
2.- Can vi en las produccions finals
del camp catala.
3.- Innovaci6 industrial agro-ali-
mentària
En el primer aspecte, perqué estem
es un període d'evolució professio-

nal, no sois en el terreny oficial
quant a la necessária reestructura-
ció de l'administració veterinaria,
amb especialització de llocs de
treball, sino en el sentit mes básic
i general d'una nova concepció
de tasques professionals, en ampli-
tud i profunditat, que suposin l'o-
ferta pública de servéis que la
societat post-industrial demanda;
en aquesta linia tindriem les 42
especialitats, que encara que a
depurar en el seu nombre, ha pro-
posat el Consell General.
En els altres aspectes, per raons
estrictes d'economia.
Ja de sempre Catalunya, ha tingut
una agricultura, amb un fort com-
ponent ramader, havent estat pio-
nera en aquest tipus d'explotacions
animáis, dites de 3^ etapa, indus-
triáis o "sense térra", que amb
mes o menys fonament i oportuni-
tat, han estat tan criticades, en
la mesura que han conculcat -
fet evident- les arees naturals

d'explotació en els seus veritables
ontorns económics. Pero, que en
passat, van constituir la resposta
adient per suministrar productes
peribles, a peu de fábrica mai mi-
llor dit -a l'incipient societat indus-
trialitzada del segle últim i, mes
recentment, ha posibilitat en el
marc d'una autarquía alimentaria,
la socialització do l'alimentació
en productes d'origen animal.
Se analitzem les macromagnituts
del sector agrari, en el periode
l s ultims 25 anys, comprovem
que hi ha hagut un profun canvi,
desd l'ar.y 1.955, en 1 sentit que
subsector en valor ramaderd produccions
del subsector ramader s'ha sextu-
plicat, i ha passat a ocupar una
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primacía absoluta en la producció
final agraria.
De la seva expressió en %, en co-
rrespondría un 63 a la ramaderia,
un 36 a l'agricultura i un \% al
subsector forestal; tot un marc
per una política agraria.
Aquest profund canvi, ha significat
una transmissió total del paper
del sector agrícola al ramader.
En definitiva, vol dir que l'agricul-
tura catalana ha deixat de ser
una activitat tipicament medite-
rránia, com li correspondría per
la seva situació i clima, i que ha
passat a ser una agricultura propia
de la Europa del Nord, per el seu
ciar predomini de les produccions
**am aderes.
Un criteri semblant podriem apli-
car a les industries transformado-
res d'aquestes produccions, tan
desenvolupades a Catalunya 1/3
part del total de la preparació
de pinsos compostos a nivell d'Es-
tat, el 30% del total de la industria
cárnica, etc. i que com a sector
necessiten incorporar tots els a-
vencos d'higiene i tecnología indus-
trial, básicament.
Tot aixó comporta que la técnica
veterinaria -amb concurrencia
amb altres professions, pero priori-
tariament- té un repte. I L'ACA-
DEMIA DE CIENCIES VETERINA-
RIES DE CATALUNYA, ha de con-
tinuar essent una de les Institucions
d'avanguarda en l recolzament
cintífic d'una professi6 que té com
a ra6 d ser, davant la societat,
el servei a la conservaci6, defensa
i mi llora de la ramaderia i de la
qualitat i sanitat deis seus produc-
tes.

La Facultat de Veterinaria

No podem deixar de considerar
per la seva importancia i novetat,
que últimament s'ha sumat a tota
aquesta gran tasca, un Centre
Universitari de primer ordre, com
es la nova Facultat de Veterinaria
de Bellaterra. Creiem que té una
altra funció primordial- des del
nostre personal punt de vista- que
és la d'especialització de post-
graduats, com correspon al Centre
de formació i investigació que
tots esperem que sigui, i amb la
qual cosa trobaria la seva plena
i total rao de ser, d'ara i de cara
al futur, en el qual, de fet ja hem
entrat.
I son conscients que ho preconit-
zem, quan ja les carreres es con-
verteixen en simple "curriculum"
i rautorrealització és concebuda
per a molts, al marge o en contrast
amb elles; quan les professions
son intercambiables, els llocs de
treball interprofessionals i les
tendencies son com si anessim
cap a un mon de professions difu-
ses.
L'expressió, per un costat, sería
que el professional no és un indivi-
du: és un grup, i dintre d'ell, conté,
els especialistes. Pero, amb el
perfeccionament professional de
la universal "lingua franca" de
la psicología i de la sociología
a mes, traduídes a técnicas d'inter-
venció i d'engenyeria microsocial.
Per altre bande tenim la professi6
de professions: l'home polivalent,
l'executiu.
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Final

No pretenem amb tot aixó senyalar
el futur de l'ACADEMIA i menys
del nostre mon professional. La
nostra representativitat en aquest
aspecte és nul-la; el nostre lloc
de treball actual, desvinculat en
gran part de les funcions veterina-
rias i la nostra línia d'actuació,
tant en alió personal cora en el
propiament professional, discorre
allunyada deis alts cenacles on
es couen les grans decissions i
on disposen del decisiu instrument,
que es la informació, per adoptar-

les amb fonament.
Pero si, dir ais Senyors Directius
de l'ACADEMIA, que han de seguir
en aquesta il-lusió creadora. Que
no innoven res amb aixó. Es la
tradició - la historia que hem re-
passat- la rao de ser d'aquesta
Institució modélica, que ha de
continuar en una línia de perma-
nent inquietut renovadora de la
ciencia veterinaria i delconjunt
de la professió.
Moltes grácies per la seva atenció.
He dit.

Aribau 322, ©m ° 5" Tel.: (93) 201 58 68 08006 BARCELONA

Al servei
del

professional veterinari



67

A la memoria del President Dr. RIERA
Honorable Dr. Agustí Carol i Fbix

Em plau de beü nou parlar del
Dr. Riera, D. Salvador Riera Pla-
nagumá, o tal vegada, se que ell
m'he ho permitiria i amb murri
somriure sabría perdonarme el
mot carinyós d'en Riereta, com
molt respectuosament l'anomena-
ven molts deis seus clients, gairabé
devots podriem dir. Es veritat
que si totes les coses canviessin
de nom, tot seria encara el mateix,
i el Dr. Riera fora sempre el para-
digma del professional, fos quin
fos el nom.
Els humans ens entretenim endeba-
des a parlar molt d'alló que poc
cal dir i en cambi parlar poc de
Jo que molt es pot parlar; es el
costum compensatori, l'equilibri
pendular. El Dr. Riera está dintre
de pie d'aquells que s'en parla poc
i en canvi hi ha molt ha dir.
Qüalsevol reflexió que volguem
fer, i el temps es curt, sobre la
vida professional del Dr. Riera,
ens portaría, en el tub del temps,
a la Barcelona encara rural, menes-
tral, plácida i tranquila, malgrat

greus punxades que periódica-
reb en el seu rápid, gairabé

desordenat, creixement durant
aquest segle. Si, hi hagué una Bar-
celona, no fa mases anys, ha on
s flairaba el farum d ies 13.000

vaques estabulades, ha on es con-
templava el correr adelerat de
mes de 5.000 cavalls perxerons,

bretons, cerdans, haques navarre-
ses, etc. Uns arrosegaven els pes-
sats fardatges de les fabriques
textils o repartíen les gasoses de
La Perfección, per tot el Poblé
Nou, Clot de Sant Martí, Gracia
i ciutat endins, d'altres mes enda-
rrera en el temps, transportaven
la cervesa, de Damm i Moritz,
nobles cavalls de la Perxe que
deixaven veura la seva armónica
i gegantina musculatura per els
carrers de l'Eixample barceloní.
Volaven les tartanes de reparti-
ment i algún que altre dilluns es
veia l'espectacle del animal inmóvil
i ferit per l'hemoglolinuria paroxís-
tica en mitg Jels automóbils que
passaven tot mirant de trascantó
aquella Barcelona que ens havía
de deixar.
Ramats de xais i cabres senyoreja-
ven encara les vinyes de la Prospe-
ritat, Verdú, Horta, etc. etc., ba-
rris no vencuts a les hores per l'a-
lienant urbanització.
La sentor del cremar de cascos,
el picar deis malls i el piló, el ven-
tar de la fornal, no eran especta-
l a fornal, Passeig de Sant Joan,

Granvia, Sant Andreu, Barceloneta,
mostraven les seves sonores ferre-
ríes, avuí silencioses i ai las tan

uny.
I encara ded enom, de la ciutat,
on aquesta cambia de nom, com
digué Candel, la magra economía
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deis temps obligava a aprofitar-ho
tot, i els escombriaires, amb verds
i sólids carros metálics i fortes
caballeríes s'en duien les dexailles,
per fer-ne aliment gairabé únic
en les corts de porcs que, per mi-
lers, engreixaven. Dos pincellades
encara per evocar já l'agonía deis
40, els grossos carros que transpor-
taven les pessants cárregues de
vi que repartíen el suc deis xarelos
i perelades per la gran urb, arros-
segats tots ells per potents animáis
degudament guarnits per la feina.
Mercadeig de cavalls en els vols
de la Placa d'Espanya, núcli deis
xamosos tractants gitanos que
negociaven amb alegre taranná
la seva mercadería, mentre que
els germans Lloret, els Feliu, man-
tenien fins al darrer moment a
Sant Andreu les seves importants
quadres de venda.
Per altre part i per situar l'ambient
en que es desenvolupa el nostre
personatge en la seva joventut,
cal esmentar el novell escorxador
de Barcelona, 1.888 fou la data
del seu naixement, fet amb ende-
rrocs de la primera Exposició In-
ternacional, avuí, 1.985, després
del seu final al 1.979, convertit
en placa dura en una ciutat dura
també, era aquest el darrer esgraó
deis records que calia mentar per
situar la decissió del Dr. Riera
a l'escollir professió. En aquets
moments l'escorxador era el rigorós
filtre sanitari on patolegs i micro-
biólegs actuaven com a angels
exterminadors, impossaven les
seves doctrines i el seu ¡ no es
comestible! era el flageil temut
per ramaders i entradors, era el
moment en que la tuberculosi era

l'enemic a batre des de l'escorxa-
dor.
Fou en aquest entorn en el que
Dr. Riera decidí la seva vocació,
com ell deia. Era el moment deis
patolegs.
Els seus anys corrien amb poca
diferencia amb els de la centuria
un any i escaig, mes, ais 22 anys
i guanyades les oposicions a l'Ajun-
tament de Barcelona, fou l'inspec-
tor veterinari que el temps exigía.
El seu temps responsable comenca,
dones, tot just acabada la carrera,
i per atzars de la vida, abandonáis
els estudis de medicina que com-
partí amb els de veterinaria.
Cree que mai en la seva funció
dubtá entre lo útil i l'honest, sino
que, devant del dubte, decidí per
lo útil, sempra que fos honest.
Dos records era venen a la memo-
ria, per escatir el seu taranná:
Deuría d'ésser el 1.947, un mes
qualsevol, un familiar meu en tele-
fona ven d'hora tot diem-me: vine
a l'escorxador urgentment i mira
de parlar amb en Riereta que em
comissa una vaca per tuberculosi,
i creume es una canal de mes de
250 kgs., i per mi son molts diners.
Jo vareig agafar el teléfon i tot
seguit parlo amb el Dr. Riera (en
Riereta), el qual respon el meu
prec. Efectivament Sr. Carol, es
temps de fam i es millor inspector
qui més procura salvar, amb bon
criteri sanitari. El meu criteri
es que el comís es necessari, pero
com m'han dit que vosté voldrÍa
veure la canal, jo li he guardada,
vingui i decideixi; per mi será co-
rréete. Naturalment no hi vaig
anar.
Salvador Riera en un temps de
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corrents canviants no es quedava
a contemplar per on anirien les
aigües, al contrari, home d'acció,
el dilema es resolía pensant, jutjant
i definint-se i malgrat el risc,
escollit el camí no hi había tortera.
Així ho feu sempre, Recordó l'es-
cena, el jorn de la forta insubordi-
nació deis poderosos entradors
de l'escorxador davant del rigor
de l'inspecció qu'es practicava
- llavors els Dr. Riera estaba en
la direcció- i va ser tot un hermós
espectacle veure com es tornava
de gegantina la seva petita figura
treient els mercaders del temple;
la sanitat no anava al plat de cap
balanca.
Si, aquest fou l'inspector veterina-
ri, informat, segur i honest, encara
que difícil d'entendre en la seva
tossuda sencillesa, en el marc d'un
temps també difícil de copsar.
Fou patóleg per vocació i fou clínic
per formació, i sense proposarse-ho
un mestre cregut i admirat.
L'época viscuda peí Dr. Riera,
es l'época jo diría clau de la transi-
ció de la medicina totalment empí-
rica, sintomática, mes ben dit,
de la terapéutica deis síntomes
a la del tractament etiológic, del
passar, com ell repetía constant-
ment, del criteri de Martínez Ba-
selga "del que padece, donde pade-
ce y por que padece" al sentit d'una
economía malalta, de lo patológic
a lo biológic i pecuari. Solía dir,
parafrasejant a Letamendi, quan
l'hi parlaven d'organs malalts, ha
on és I malalt, on és el tot que

sofreix.
Riera evoluciona i ho fá al ritme
degut, és el pas de forma indeleble,
deis diaforétics, estringents, rumi-

natoris, deis cascalls i l'escorca
de pi, deis vesicants i rubefacients
de farmacodinamia imprecissa
a la medicina que buscava en l'acte
biológic tota la seva eficacia. No
es pot oblidar les seves receptes
magistrals, el tartar emétic, l'ipe-
cacuana el sulgalat de bismut,
l'acetat de plom, l'oli d'atmetlles
amargues, etc., i veure com el cli-
nic Riera camina vers terapeuti-
ques deis colorants els tripans, pas-
sa, amb gran coneixement de la
dosificació i toierancies ais salvar-
san, s'endinsa ja amb les primicies
del Degenan al món de la sulfami-
doterapia, i coneix amb perfecta
lucidesa farmacológica antibiótics,
hormones, vitamines, corticoides
al final de la seva brillant trajecto-
ria de clínic. Les incompatibilitats,
sinergies i antagonismes medica-
mentossos son dominats per els
coneixements del terapeuta.
Recordó en I'inici del meu exercici
professional i en un reconeixement
fet a uns animáis a Palautorderr.
1.947, la sospita de borm, davant
tal diagnóstic, demano al Dr. Riera
en consulta, feia les seves primeres
vacances de 4 díes després de
1.939, era a Sant Hilari i jo feia
la meva primera consulta. Vé,
confirma el diagnóstic i senyala
al sacrifici, no admet cap mes
sortida, i s'en torna, sense honora-
ris prou desgracia teñen digué, a
les seves curtes i escurcades va-
cances. Així era l'home.
La seva actuació cHnica i el seu
treball es regeixen per uns horaris
estrictes, sols alterats per una
que altre urgencia. A les 12 del
mitgdia, finida la seva tasca ofi-
cial, primer a l'escorxador, després
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al mercat d'Hostafrancs, comenta-
ba la visita, al matí cavalls i gossos
i a la tarda a les 4, vaqueríes i
porcs fins a darrera hora. Tot aixó
en els anys 40, temps de restric-
cions eléctriques, fet amb mitjans
de transport públic, -l'automobil
deis 30 era un record-, requeria
paciencia, estoicisme i, al mateix
temps, perfecte coneixement de
les línies de tranvies, trolebús,
autobús i amb aixó el Dr. Riera
també n'era especialista.
Home liberal i racional, si n'hi
ha es somet ell i la seva obra a
la crítica de la manera mes ele-
gant, crea escola i publica, i no
ho fa al final de la seva trajectoria,
sino en plena maduressa. El seu
esperit liberal, obert i dialogant
fa conéixer el que sap i espera,
no pas estoic, la replica que a-
graeix, quan és sincera, racional
i correcta.
Diu Vicens Tarrago l'any 1.933,
en el seu fascicle sobre perineumo-
nía, Riera introduí el salvarsan
en la terapéutica veterinaria cata-
lana. Tarrago criticat i menys pre-
uat per els seus companys, inicia
el tractament de la perineumonía
bovina ai 1.927, amb els neoarseni-
cals, davant l'allau de critiques.
El defensa una sola veu que s'alga,
diu Tarrago, sana d'esperit, forta,
inteligent i valenta: la de Salvador
Riera, que sentía com jo l'ideal
Riera,quesentía de resoldre el greu
problema que feia estralls a Barce-
lona i a tot Catalunya, publica
i l'article "La guarició de la peri-
neumonía contagiosa bovina amb
el Neosalvarsan", on cita i remar-
ca, dic jo, els mérits d'en Vicens
Tarrago.

També podría afegir en aquest
petit anécdotari la viven£a d'un
Dr. Riera clínic que viu de pié
el primer sanejament de les vaque-
ríes de Barcelona, i no d'acord
amb l'acte i menys amb el seu
resultat, (el 53% de positiu) dema-
na d'assistir al primer sacrifici
qu'es fá. El Dr. de Gracia Mira,
accepta gustos la presencia del
seu estimat discrepant; jo assistei-
xo a l'acte, 7 del matí, Sant Vicenc.
de Torelló, í'escorxador d'en Case-
lías, 18 animáis son portats a sacri-
fici, tots ells reaccionants positius.
Riera, un per un, explora els gan-
glis de totes les cañáis, on no s'ob-
serva macrolesió tuberculosa, una
per una va confirmant el diágnos-
tic. De sobte, en una canal d'un
semental de 1.150 kgs. en viu,
de totes les ganglis ni un en
sois manifesta lesió. Riera mira
al Dr. Arsenio de "Gracia i, aquest,
parsimoniós, pren el bisturí i en
la cadena mediastínica un gangli
descuidat, de tamany poc mes
que una llentía, mostra l'infiltrat
tubérculos. El Dr. Riera s'alca,
11 del matí, haviem treballat 4
hores seguides, i diu, Sr. Carol,
aquí no hi fem res, en saben mes
que nosaitres.
L'humiiitat com a norma, i el res-
pecte com a sistema poden ésser
el resum de tot un procés de tota
una tasca i així contemplada breu-
ment la vida de l'home, del profes-
sional, que fou mestre de molts,
amic de tots i profund servidor
de la seva professió, voldría acabar
adreçan-me als eterns silencis,
amb les mateixes paraules que
en vida l'hi diguerem, Gracies,
moltes gracies, Sr. Riera.
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Activitats deis Col.legis

Eis Co.legis catalans, des de sempre, teñen una amplia activitat científica
(Congressos, simposis, conferencies, cursos, etc.) que ha comptat amb una res-
posta molt positiva deis col.legiats; una constant preocupació social amb els
seus servéis de previsió o mutuals, la preocupació per la conducta professional
ética, la convivencia familiar en actes tradicionals, l'assesorament e informa-
ció de les qüestions importants etc., així com defensar el patrimoni professio-
nal en general, els drets de cada company en la seva actuació clinica, oficial,
laboral.
Si bé bona part d'aquestes activitats já foren oportunament comunicades, vo-
lem només fer un breu resum per a constancia escrita i unificada d'aigunes d'e-
llas.

COL.LEGI OFICIAL DE VETERI-
NARIS DE TARRAGONA

Curs de Cunicultura. Organitzat
amb la col.laboració de la Facultad
de Veterinaria de Barcelona i l'As-
sociació rs de Cunicultura.
Tingué üoc durant els díes 24, 25
i 26 de Gener, amb part teórica,
part práctica i visita a diverses
explotacions.
Els temes van ésser: Maneig i Am-
bient, peí Dr. Toni Roca. Repro-
ducció i Millora Genética, Dr. Ma-
nel Baselga. Problemática Respira-
toria del Conill, Dr. Albert Pagés.
Alimentació i Patología Digestiva,
Dr. Joan Rosell. Taula Rodona so-
bre Patologia de la Reproducció.
Malalties de la pell i altres proces-
sos infecciossos, Dra. M. A. Calvo.
Estructura del sector a Catalunya
i Incidencia a la CEE, Dr. Rafel
Valls.

La cloenda i entrega del diploma
oficial va estar a carree de la De-
cana de la Facultad, Dra. Calvo,
assistiren 45 col.legiats.
XV Jomades de Farmacia conti-
nuada. Dedicada a l'aplicació de
la informática en producció animal,
fou presidida peí Dr. Jaume Borrell
e intervingueren els especialistes
en informàtica Srs. Maixe, animal,
vador, Nogueras i Alquezar mentre
la conferencia magistral fou desen-
volupada peí professor de la Facul-
tad de Saragossa Dr. Joan Altarriba
Farrán.
Es parla de l'aplicació informática
en la gestió empressarial i en i'as-
pecte técnic, es varen exposar di-
vers exemples pràctics referents
a la productivitat animal en els
sectors lacti i càrnic, control de
qualitat dels reproductors, formu-
lació en pinsos compostos i gestió
administrativa de cooperatives ra-
maderes i consultoris veterinaris.
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Es feren practiques sobre varis mo-
dels d'ordinadors, la utilització de
diversos programes adaptáis a les
diferentes necessitats veterinaries.
Les ponéncies d'alt contingut cien-
tífic, foren seguides per mes de
70 col.legiats.
Festivitat de Sant Francesc d'Assis.
Amb assisténcia de mes de cent
companys i esposes es celebra la
festa patronal a Cambrils on és
va celebrar la missa i després a
l'hora del diñar vam poder tastar
una "bona" mariscada i un "ternas-
co d'Aragó" guarnit, tot ben regat
amb els vins d'Escala dei.
Ais postres va haber-hi el conse-
güent sorteig de regáis, entrega
deis titols de "Coi.legiat honorífic"
ais companys jubilats i tot seguit
es van fer concursos, rápids, de
"mus", "guiñóte", "dómino" y "pe-
tanca", amb la participado deis
assistents i entrega deis correspo-
nents trofeus.
Una diada de molta animació, ale-
gria i veritable companyerisme.

COL.LEGI OFICIAL DE VETERI-
NARIS DE GIRÓN A

Resum activitats Col.legi anys
1.985, 1986 i programades per a
l'any 1987.
Dia 6 de febrer: taula rodona "Pro-
blemática de les enfermetats ob-
jecte de sanejament" a carree de
D. Enric Roca i Cifuentes.
Del 31 de maig al 2 de juny: Prime-
res jornades del Cavall, amb la par-
ticipaci6 del President del Col.legi
Sr. Josep Mg Vila i Vidal, del Jefe
del 42 Depósito de Deméntales de
l'Hospitalet, Drs. Eduard Torres
i Fernandez, Jaume Roca i Torras,

Francisco Sebastián García, Joan
Bautista Aparicio i Macarro.
Dia 2 Setembre: Conferencia a ca-
rree del Dr. Joaquim Querol i San-
chis. Tema "Projecte de futur de
la Porcinocultur^t Gironina i res-
ponsabilitat deis Servéis Veterina-
ris".
Del 5 al 26 d'abril de 1986: El Col.-
legi Veterinari de Girona i la Fa-
cultat de Veterinaria de Bellaterra
organitzaren un Curs de "Fármaco-
terapia Veterinaria".
Dia 8 de juny: Conferencia a carree
del Dr. Artur Soldevila i Feliu
"Mercat Comú, Agricultura i Ra-
maderia Gironina: La realitat del
tractat d'adhesió".
Del 9 de juny al 13: Va teñí lloc
un Curs de Inseminació Artificial
Ramadera.
Día 23 d'agost "Nova normativa,
acces a piafes de Veterinari Titu-
lar", a carree de Dr. Salvador Ma-
neu i Soriano.
Dia 8 de novbre.: Informe sobre
el Congrés Hispano Luso i la C.E.E.
- Sr. Josep M3 Vila i Vidal.
ANY 1987. Projectat: 1 curs del
15 de maig al 15 de juny. "De Salut
Pública Veterinaria i Inspecció d'A-
liments" i mes endavant un Curs
d'"Aiimentació i Formulació amb
ordinador".
Girona, 9 d'abril de 1987.

Distinció y reconeixement. El món
agrari de les comarques gironines
va tr homenatge a Artur Solde-
vila,a Figueres.Així deia a tota pà-
gina el diari de Girona "Los sitios"
del 18 d novembre proppassat.
Si, en el saló de sessions l'Ajunta-
ment de Figueres, el gobernador
civil do Girona imposá al company
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Artur Soldevila i Feliu l'Ecomienda
de la orden del mérito Civil. Inter-
vingueren el president del Col.legi
Dr. Vila Vidal qui va felicitar en
nom propi i de tot el col.iectiu ve-
terinari espanyol a Artur Soldevila,
el gobernador Pere Navarro i Oli-
vella, qui va ressaltar la vocació
i valúa personal del homenatgeat
i finalment el interessat, per donar
les grácies a les col.laboracions
que, a nivell polític, técnic i pro-
fessional havia rebut al llarg de
la seva carrera i va oferir la con-
decoració ais companys veterinaris
per les moltes hores de treball en
comú.

In momoriam: Esteve Bramón i
laseva

A l'edat de quasi 77 anys va morir
a Banyoles el 10 de desembre de
1.985 el que va ésser durant 31a-
nys Veterinari Titular d'aquella
placa: Esteve Bramón i Plana.
L'assisténcia al seu enterrament
de gent de tota la comarca i con-
trades gironines i de totes condi-
cions sociais i activitats, feren ben
palés el prestigi i l'estima de qué
era objecte la gran persona i pro-
fessional que habia estat durant
la seva vida.
S'havia dedicat inicialment a la
clínica deis animáis de peu rodó
pero va anar evolucionant, d'acord
amb el canvi de l'estructura de les
explotacions ramaderes, cap al va-
cú i el porcí. L'evolució anava a-
companyada d'un afany d'estudi
i documentaci6 realment exem-
plars: Els seus coneixemnts teo-
rics augmentaven com els volumns
de la seva ampia i ben triada bi-
blioteca científica que ell consul-

tava i estudiava constantment.
Recordem també l'ultim esdeveni-
ment cultural, de divulgació rama-
dera, que va protagonitzar a la sala
d'actes de l'Ajuntament de Banyo-
les en relació a una epizootia de
pesta africana a la Comarca. Tota
la Comarca hi era i gracies al pro-
fund coneixement que tenia del
tema (científic, práctic i psieoíogia
del ramader) l'acte es va convertir
en un deis esdeveniments que mes
ressó ha tingut en el nostre camp.
I aixó perqué els va dir les grans
veritats que aquest desgraciat as-
sumpte amaga i, a mes, va saber
dir-les d'una manera tal que provo-
ca - i aixó és el mes sorprenent
-la satisfacció general deis assis-
tents.
Cal recordar que havia estat en
diverses etapes membre de la Junta
de Govern del Col.legi i que n'assolí
durant uns anys la Presidencia.
També fou distingit amb la "Enco-
mienda de la Orden del Mérito A-
gricola", ben merescudamont, per
el Ministre d'Agricultura.
Que descansi en pau l'amic que va
projectar-se al servei altruista i
competent de la ramaderia, de la
salut pública i deis interessos de
la gent del camp i que en va fer
la rao de la seva vida. Tants anys
d'obra ben feta han de ser un exem-
ple per a tots: será recordat pels
homes i la Comarca on exercí, pero
també pels membres d'una profes-
sió a l qual la seva obra prestigia.
Va esmerçar-hi el millor de la seva
persona i això l'honora i ens incita.
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COL.LEGI OFICIAL DE VETE RI-
ÑA RIS DE LLEIDA

Cicle conferencies sobre boví.
A carree del Dr. LLUIS VIÑES I
BORRELL. Catedrátic de Patología
General, Médica i de la Nutricio
de la Facultad de Veterinaria de
Saragossa.
-Dia 26 d'abril: LES DIARREES
DEL VEDELLS I LA SEVA BASE
TERAPÉUTICA.
-Día 16 de maig: SÍNDROME RES-
PIRATORI DEL VEDELLS I LA
SEVA BASE TERAPÉUTICA.
-Dia 6 de juny: CONCLUSIO A LA
PROBLEMÁTICA DEL VEDELLS
D'ENGREIX.

Finalitzat el cicle i després de l'úl-
tima disertado es va fer un col.lo-
qui en el qual es varen contrastar
opinions i experiéncies professio-
nals deis assistents.

Curs d'especiaíistes en inseminació
artificial ramadera
La duració d'aquests Curs va ser
de 5 dies (16 al 20 de juny) amb
classes teóriques i practiques a
carree de: Sr. Eduard Torras i Fer-
nandez Cap deis Servéis de Produc-
ció Animal de la Direcció General
de Producció i Industries Agro-ali-
mentáries; Sr. Fernando López i
Gatius, Veterinari especialista en
LA.; Dr. Francisco Calderón i Fer-
nandez, professor de la Facultad
Veterinària de Madrid; Sr. José
L. Ruiz i Tena, Cap dels Serveis
de Medis de la Producci6 Animal
del Ministeri d'Agricuitura; Sr.
Martí Pumarola i Batlle de la Fa-
cultad de Veterinaria de Bellaterra;
Srta. Teresa Rigau i Mas de la Fa-

cultat de Veterinaria de Bellaterra;
Sr. Carlos Rincón i Bravo, Director
del CENSYRA.

La cloenda del curs i entrega de
diplomes ais qui varen superar la
prova d'aptitud a carree del Sr.
Jordi Peix i Massip, Director Gene-
ral de Producció i Industries Agro-
alimentáries.

Conferencia sobre la situació ac-
tual de la influencia porquina.
Diagnóstic i Profilaxi.
Es va celebrar el dia 2 de desembre
de 1986, a carree del Sr. JOAN
PLANA I DURAN, Director Técnic
de Laboratorios Sobrino, S. A.
Finatitzada la conferencia els as-
sistents varen reaiitzar un animat
col.loqui.

L'informática aplicada a la produc-
ció porquina.
Conferencia del dia 12 de desembre
de 1986 a carree de Francisco Al-
calde, Enginyer Agrícola.
Després de la disertació es varen
fer moites i variades preguntes
per part deis assistents.

Celebració de la Festivitat de Sant
Francesc d'Assís.
La Celebraci6 del nostre Patró eS
va fer el dia 4 d'Octubre de 1986.
Es va iniciar el programa d'Actes
amb una Missa a la Catedral, a
continuació conferencia sobre "LOS
PRÓXIMOS 10.000 AÑOS. LA
GRAN ESCAPADA", a càrrec del
Sr. Javier Lozano, Catedràtic de
uímica i ambperhomena t ge finalitzar
Sopar de Germanor amb homenatge
ais companys Jubilats durant l'arty:
Lluis Salord i Cornelia, Delfín San-
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cho Solsona, Lluis Cornet Arboix
i Jaume Secanell i Coll; al company
Sebastia Franco i Garreta home-
natge postum.

COL.LEGI OFICIAL DE VETERI-
NARIS DE BARCELONA

Ir.- Congrés Mundial de Veterina-
ria 1.991. Presentació candidatura.
Zn.- Reestructuració deis Servéis
Oficiáis Veterináris i comunica-
cions ais companys veterináris.
3r.- Nous Estatuts Col.legials.-Re-
dacció definitiva, presentació i
aprovació per la Generalitat.
4t.- Reglament' del Fons Mutual
d'Ajuda.-Canvi d'alguns Articles
que havien quedat desfasats.
5é.- Quantificació sancions del
Reglament de Deontología.
6é.- Contráete de veterináris en
practiques.
7é.- Contráete "Prestació Servéis
Professionals".
8é.- Biblioteca.-Compra de llibres,
revistes, videocassettes i videote-
ca.-Posta en marxa.
9é.- Nous carnets col.legiats.-Can-
vi i posta al día.
10é.- Congrés Llengua Catalana.-
Suport al mateix.
llé.-Suport al grup d'experts que
redacten i posan a punt el Diccio-
nari de termes veterináris amb ca-
talá, per l'Institut Agrícola Cátala.
12é.- Curs Auxiliars de Veterina-
ria.-Accions col.legials.
13é.- Informació Hisenda e IVA.
Comunicacion als col.legiats.
14é.- Relació amb Consejo i Con-
sell.
15.- Relació Consellerías de Sani-
tat i d'Agricultura.
16.- Comité del Reglament de Pe-

tits Animals.-Temes amb els ma-
teixos.
17.- Festa Sant Francesc.-Organit-
zació i celebració de la mateixa.
18.- Intercol.legial sanitaria.-Reu-
nions i posta en marxa.
19.- Facultat de Veterinaria de
Bellaterra.-Reunions i contactes.
20.- Veterináris estrangers.-Estudi
del present i futur.
21.- Llicéncia apertura consultó-
ris.-Exigéncies segons Llei.
22.- Temes económics Col.legis.-
Adequació de la comptabilitat amb
ajuda de l'ordinador col.legial.
23.- Contacte i suport Comité
Deontología.

24.- Sol.lució, consultes i peticions
de lacomptab i l i t a t a m b
25.- Sol.lució de consultes i peti-
cions del públie en general.
26.- Sol.lució de consultes i peti-
cions d'Orpanismes i Entitats.
27.- Suport candidatura Jocs Olím-
pics a Barcelona.
28.- Contactes a nivell polític amb
els diferents partits polítics a Ca-
celona.
29.- Contactes amb sindicáis agrá-
ris i ramaders.
30.- Presentació del Recurs de Re-
posició, previ al contenciós-admi-
nistratiu contra l'Ordre publicada
en data 7 de Marc de 1.986 de les
Conselleríes de Sanitat i Seguretat
Social, i d'Agricultura, Ramadería
i Pesca de la Generalitat de Cata-
laGeneral

3 1 . - Informatitzaci6 dels serveis
administratius i de gestió de to tes
les tasques col.legials.
32.- Adequaci6 i millores en el lo-
cal i terinàris . la seu del Col.le-
gi de Veterináris.
33 . - Revital i tzació i nou format
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deis Annals del Col.legi de Veteri-
náris.

Relació d'actes Academia de Cien-
enes Veterinaries de Catalunya

1) 31 de Maig i 7 de Juny.-Control
Sanitári de la Cara a la C.E.E.
2) 26 de Juny.-Taula Rodona sobre
Control Sanitári de la Carn. Aspee-
tes de la Producció Animal i Pers-
pectives professionals a la C.E.E.
3) 30 d'Octubre.-Inauguració del
Curs Académic 86/87, a carree
del Prof. Dr. Carlos Luis de Cuen-
ca, amb el tema "La Ramaderia
i l'Agricultura biológica":
4) 6 de Novembre.-"Historia de
la Veterinaria a Catalunya (1370/
1985). Judici crític i reflexions",
peí Dr. Jaume Roca i Torras.
5) 12 de Novembre.- Taula Rodona
sobre "Leishmaniosi", amb la par t i -
cipació deis Drs. Portus, Gallego,
Florit, López Ros i Cairo.
6) 28 de Novembre.-TaulaRodona
ció de dades de producció i repro-
ducció de porcí i boví", a carree
del Dr. Blas Simón.
7) 3 de Desembre.-"Nous métodes
de raccionament nitrogenat deis
remugants", peí Prof. Francisco
Gálvez Morros.
8) 5 de Desembre.-"Síndrome Cólic
en equids.-Patología i Terapéuti-
ca", peí Dr. Manuel Rodríguez.
9) 17 de Desembre.-"Campilobac-
ter en Higiene Alimentaria", a ca-
rree deis Drs. Ricard Farré Urgell
i Teresa Mora i Ventura.

Relació d'actes d'A.V.E.P.A.

1) Barcelona, 6 de Marc.-"Fijadores
Externos", a carree del Dr. Jordi
Cairo Vilagrán.
2) Barcelona, 14 de Marc.-Taula
rodona sobre "El Veterinari en la
Campanya Antirrábica".
3) Córdoba, 16 i 17 de Maig.-"Curs
sobre Cardiología".
4) Santander, del 6 al 8 de Juny:
IV Jornades Avepa-Effem sobre
Genital i Reproducció.
5) Santiago de Compostela, 5 i 6
de Juliol: II Jornades Cientffiques
de la 6a Regió.
6) Barcelona, 31 d'Octubre i 1 i
2 de Novembre: XX Jornades Na-
cionals.

Durant l'any 1986, com era previst
en els respectius Estatuts, s'ha pro-
cedit a l'elecció de noves Juntes,
tant a l'Académia de Ciéncies Ve-
terinaries com a Avepa. Les cita-
des institucions, presidides ante-
riorment per els Drs. Josep Séculi
i Brillas i Miquel Luera i Carbó,
després de les respectives eleccions
han elegit noves Juntes i nou Presi-
dent.
Academia de Ciencias Veterinaries
de Catalunya, president, Dr. Miquel
Luera i Carbó.
Associació Veterinaria de Especia-
listes en Petits Animáis, Dr. Ignaci
Durall i Rivas, president.



TREBALLEM
PERQUÉ RECULLI
BONS FRUITS

• •

LAGRICULTURAI RAMADERIA

Amb molí desforc, els
pagesos i els ramaders
dediquen la seva vida
.i la \r\\\i i al bestiar.
També el Banc de
Sabadell sesfonja per
donar supori a
l'agrieultura i a la
ramaderia, perqué

els homes del camp
puguin recollir els
millors fruits del
seu treball.

BANC DE SABADELL
Bon Servei
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Legislado

ESTATUTS DEL CONSELL DE COL.LEGIS DE VETERlNARIS DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE JUSTICIA. ORDRE
de 14 d'abril de 1986, per la qual, havent-ne compro-
vat préviament J'adequació a la legalitat, s'inscriuen
en el Registre de Col.legis Professionals de la Gene-
ralitat de Catalunya els estatuts del Consell de Col.-
legis de Veterinaris de Catalunya.

Vist l'expendient d'inseripció en el Registre de Col.-
legis Professionals de la Generalitat de Catalunya
deis estatuts del Consell de Col.legis de Veterinaris
de Catalunya, resulta:
1 Que, en data 8 d'abril de 1986, el President del
Consell sol.licita la inscripció deis ostatuts del Con-
sell un cop se n'hagués comprovat l'adequació a la
r a l i t a t
2 Que els dits estatuts s'aprovaren en Assemblea
General Extraordinaria de 16 de desembre de 1985.
3 Que el text deis estatuts reculi les determinacions
que necessáriament s'hi han d'incorporar, d'acord
amb la Llei 13/1982, de 17 de desembre, de Col.legis
Professionaís.
Vistos l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat
per la Llei Orgánica núm. 4/1979, de 18 de desem-
bre, la Llei 13/1982, de 17 de desembre, de Col.legis
Professionals; el Reglament de Col.legis Professio-
nals de Catalunya, aprovat peí Decret 329/1983,
de 7 de juliol; el Decret 213/1983, de 31 de marc,
peí qual es deleguen en el Consellcr de Justicia fun-
cions atribuides al Departament de la Presidencia;
i el Decret 8/1985, de 14 de gener, sobre reestructu-
ració del Departament de Justicia;
Ates que el text deis estatuts regula les determina-
cions presentes ais articles 11.3 i 17 de la Llei de
Col.legis Professionals, i s'adequa a la legalitat vi-
gent:
Ates que, del contingut deis estatuts esmentats, es
desprén l'estructura interna i el funcionament de-
mocrátics del Consell;
Ates que el present expedient ha estat promogut
per persona legitimada, que s'han aportat els docu-
ments essencials, i que s'han complert tots els t rá-
mits establerts;
A proposta de la Direcció General d'Entitats Jurídi-
ques i de Dret,
Per aquesta ORDRE:
1 Declaro l'adequació a la legalitat deis estatuts
del Consell de Col.legis de Veterinaris de Catalunya
1 disposo la seva inscripció en el Registre de Col.le-
gis Professionals de la Generalitat de Catalunya.
2 Disposo que es publiquin els estatuts esmentats
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 14 d'abril de 1986.

DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
El Consell de Col.legis Veterinaris de Catalunya,
de conformitat amb el que disposen la Llei 13/1982,
de 17 de desembre, i el Decret 329/1983, de 7 de
juliol, que n'aprova el Reglament, té la coniideració

de Corporació de dret públie, amb personalitat jurí-
dica propia i plena capacitat, en la qual «'integren
els Col.legis de Veterinaris de Barcelona, Tarragona,
Lleida i Girona.
Constitueix l'órgan superior representatiu de la tota-
litat deis Col.legis de Veterinaris existents a Cata-
lunya.

Articlo 2
El Conselí de Coi.legis Veterinaris de Catalunya te
per objecte fonamental representar la professió da-
vant la Generalitat de Catalunya, l'Administració
central de l'Estat i el Consell General de l'organit-
zació veterinaria coü-legial i exercir les funcions
que li corresponen segons la llei i aquests estatuts.

Article 3
La seu del Consell de Col.legis Veterinaris de Cata-
lunya radicará a Barcelona. Av. República Argen-
tina, 25a planta, sens perjudici de poder teñir reu-
nions a qualsevol altre lloc de Catalunya.
El domicili es podrá modificar per acord del Plenari
riel Consell.

de lCons
Article-4
S6n funcions del Consoll de Col.logis Veterinaris
de Catalunya:
a) Coordinar els Col.legis que l'integren i represen-
tar la professió en el seu ámbit territorial, sens per-
judici de la competencia propia de cada Col.legi.
b) Recollir i elaborar les normes deontológiques co-
munes a la professió i vetllar peí seu compliment.
c) Aprovar i modificar els seus propis estatuts.
d) Conéixer els conflictes que puguin susc i t a r se
entre els Col.legis i resoldre'ls amb equanimitat,
sens perjudici d'un ulterior recurs contenciós admi-
nistratiu.
e) Resoldre els recursos que s'interposin contra els
actes i les resolucions deis Col.legis integráis.
f) Exercir les funcions disciplinarios en relació amb
els membres de les Juntes de Govern del Collegi
i els del mateix Consell.
g) Aprovar el seu propi pressupost i fixar-hi equita-
tivament la participació de cada Col-legi.
h) Informar, amb carácter preceptiu i previ, els pro-
jectes de Llei i de disposicions generáis que pre-
sentí la Generalitat en materia que l'afecti.
i) Col-laborar en l'aplicació i el desenvolupament,
dins l'ámbit de Catalunya i a través deis Col-legis,
de les disposicions i les resolucions que es dictin en
el seu àmbit, i proposar la regulaci6 de les questions
que ho necessitin.
j) Mantenir els contactes oportuns amb les altres
o n a d e s a m b l a d'àmbitprof essi6estatalveterinària. o internacional rela-
cionades amb la professió veterinaria,
k) Fomentar, organitzar i, si s'escau, constituir insti-
tucions, servéis i activitats relacionáis amb la for-
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mació professional, la promoció cultural, l'assistén-
cia social i sanitaria, la cooperació i el mutualisme
i el foment de l'ocupació, i regular-ne reglamentá-
riament I'estructura i aplicaría internes.
1) Realitzar, respecte al patrimoni propi del Consell,
amb les facultats mes amplíes, tot acte de disposi-
ció, alienació, gravamen o administració, i atorgar,
quan calgui, els poders necessaris per a aixó.
m) Exercitar qualsevol altra funció que li siguí atri-
buida per l'ordenament jurídic vigent.

Composició y funcionament
Article 5
El Consell de Col-legis de Veterinaris de Catalunya
estará integrat per:
a) Els Presidenta deis quatre Col-legis Oficiáis de
Veterinaris (Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona).
b) Dos membres mes, designats per cada Col-legi,
en la forma que lliurement determinaran.

Article 6
1 El Consell desginará entre els seus membres un
President, un Vice-president, un Secretar! i un Tre-
sorer.
Z El President convocará i presidirá totes les reu-
nions amb el vot de qualitat per dirimir els empats.
Exercirá la representacid del Consell.
3 El Vice-president substituirá el President en totes
les seves funcions en cas d'abséncia o d'irnpossibili-
tat.
4 El Secretari estendrá i autoritzará les actes, in-
tervindrá en els expendients i exercirá les funcions
de direcciÓ del personal.
5 El Tresorer portará els llibrcs necessaris, redac-
tará els pressupostos i efectuará els lliuraments de
fons.
6 Tots els carrees s'elegiran entre els components
del Consell, en votació secreta i per majoria, llevat
del carree de President per al qual caldrá els dos
tercos deis vots representatius i mes d'una quarta
part deis Col-legis. En cas de no obtenir-se la majo-
ria esmentada, en la segona votació será elegit per
majoria simple entre els dos candidats que hagin
ohtingut más vots en la primera.

Article 7
El Consell se reunirá en sessió ordinaria, obligató-
riament, un cop cada tres mesos, i de manera ex-
traordinaria a proposta del President, de dos col-
legis, o de quatre membres del Consell.
Les sessions ordináries serán convocades amb una
anticipació, com a mínim, de cinc dies, i les extraor-
dinarios amb la urgencia que calgui. El Consell que-
dará válidament constituit quan hi concorrin mes
de Ja meítat deis seus membres.

Article 8
Els acords que adopti el Consell, en matèria de la
seva competència, seran d'aplicaci6 a tot el seu àm-
bit territorial, i obligaran tots els Col-legis i col-le-
giats.

"Per a l'adopció d'acords en materia disciplinaria ca-
da un deis Consellers tindrá un sol vot.
Els altres acords s'adoptaran en forma representati-

va i així cada Col-legi tindrá un nombre de vots i-
gual al deis seus col-legiats el darre dia de l'any na-
tural anterior, que emetrá el President del Col-legi
respectiu. Els acords es prendran per majoria pero
també caldrá el vot favorable de la representació
de, almenys, tres Col-legis.

Article 9
Hi haurá una Comissió Permanent integrada peí Pre-
sident del Consell, el Vice-president, el Tresorer,
el Secretari i els Presidents deis Col-legis que no
ocupin cap carree deis anteriors, per executar els
acords del Consell i resoldre els assumptes de trá-
giats
Els acords de la Comissió Permanent hauran de sot-
metre's a la ratificació del Plenari en la primera
reunió que tingui lloc.

Recursos económica
Article 10
Els ingressos del Consell de Col-legis de Veterinaris
de Catalunya estaran constituits per:
a) Les quotes que, en proporció al nombre de col-
legiats, es rebran deis Col-legis en l'ímport que s'as-
senyali d'acord amb el pressupost que elabori el Con-
sell cada any.
b) Els drets per expedició de tota mena de certifi-
cats, informes, dictámens, estudis i altres tipus de
servéis.
c) Els donatius, llegats i subvencions que el Consell
pugui rebre.
d) Les remuneracions, ajusts i subvencions que pugui
rebre de les Administracions publiques per la inter-
venció o participació de la professió veterinaria en
campanyes d'interés públie i prestacions de servéis
amb carácter general.
e) Les derrames extraordináries que, a carree deis
Col-legis, pugui determinar el Consell en circums-
táncies excepcionals.
f) Les rendes del seu patrimoni.
g) Qualsevol altre que el Consell pugui percebre amb
motiu de les seves activitats.

elseupatrimoni.
Article 11
L'Académia de Ciéncies Veterináries de Catalunya,
en la seva condició d'alt organisme consultiu de ca-
rácter científic i técnic, restará vinculada al Consell
dici6de C i è n c i e s d'alt Veterinàriesorganismeconsultiu de C a t a l u n y a ,

Article 12
El Consell mantindrá contactes de col-laboració amb
el Consell General de Col-legis Veterinaris d'Espan-
ya, hi tindrá la intervenció que la legislació de l'es-
tat li assigni, i perfeccionará els acords i els conve-
nís que lliurement acordin

Jurisdicció disciplinaria
Article 13
EÍ Consell e s r c i r a lcomesesa jurisdiccpelsi6 disciplinàriaprofessionals per
sancionar los tIVItat comeses professionalpelso professionals en
l'exercici de l'activitat professional o coi-legial quan
la persona afectada sigui membre de l'organ de go-
vern de qualsevol Col-legir o sigui membre del Con-
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sell; perd, en aquest darrer cas, la persona afectada
no podrá prendre part ni en les deliberacions ni en
l'adopció deis acords.
Coneixerá també els recursos interposats contra
els acords deis Col-legis respectius en aquesta maté-
ría.

Article 14
Sens perjudici de pie respecte a l'autonomia col-
legial, el Consell podrá instar la iniciaci6 i impulsar
els expendientes discíplinaris la competencia deis
quals correspongui ais Col-legis i sol-licitar infor-
mació sobre els seus trámits.

Article 15
No podrá" imposar cap sanció sense la instrucci6 pre-
via d'un expedient disciplinan i l'audiéncia deis afec-
tats. També caldrá la preexistencia de normes que
defineixin les conductes sancionables i els tipus de
sancions que correspongui aplicar.

Article 16
S6n infraccions per incompliment deis deures profes-
sionals o col-legis les previstes en els estatuts de
cada Col-legi.
Ais membres del Consell, en l'exorcici del seu ca-
rree, els será d'aplicació la normativa deis
integrants de les Juntes de Govern deis Col-legis.

Recursos
Article 17
El Consell coneixerá en aleada els recursos que es
plantegin contra les actes i les resolucions deis Col-
legis; aquest recurs esgota la via corporativa.
El recurs d'alcada s'haurá d'interposar en el termini
de quinze dies des de la seva notificació a l'interes-
sat i s'haurá de resoldre en el termini de tres mesos.

Article 18
Contra els altres acords del Consell es podran ínter-
posar recursos de reposició en el termini d'un mes,
i s'haurá de resoldre en el termini de tres mesos.
Aquest recurs és preceptiu perqué es consideri esgo-
tada la via corporativa.

Article 19
Un cop tada la via corporativa. t r ucturació
expressa o per silenci, els actes i les resolucions po-
dran ser objecte de recurs davant la jurisdicció con-
tenciosa administrativa.

Article ZO
Per tramitar els recursos a qué es refereixen els
tres articles anteriors, el Consell designará un po-
nent entre els seus membres i prendrá les decisions
per majoria simple. La votació serà secreta, amb
aplicació del que disposa l'article 8 d'aquests esta-
tuts.

Disposició transitoria
Provisionalment, i mentre no es concretin les rela-
cions amb el "Consejo General de Colegios Veterina-
rios de España", la representació en aquest organis-
mo la continuaran tenint els quatre Presidents deis

Col-Iegia de Veterinaria integrato en el dit Consell
de Col-Iegia.
D.O.G.C. no 752. 13.X.19S6.

DECRET DE REESTRUCTURACIO
•DELS PARTITS OFICIA LS

VETERINARIS

PRESIDENCIA DE LA GENERALJTAT

DECRET
5/1986, de 16 de gener, de reestructuració deis par-
tits oficiáis veterinaris a Catalunya.

En els darrers anys el cens de ramaderia a Catalunya
ha ttngut un creixement molt elevat, especialment
peí que fa referencia a les produccions intensives,
tant de porquí com d'aviram i de vaquí de carn.
Per altra part, i des de l'establiment deis partits
veterinaris l'any 1958, s'ha produit un notable incre-
ment de la població, que a la vegada s'ha anat con-
centrant en els nuclis urbans.
Aquests elements, juntament amb el creixement
de fenómens socials com el turisme, han creat una
important demanda alimentaria que cal controlar.
Així mateix, la millora deis transports i de les co-
municacions i I'especialització, permeten concentrar
l'oferta deis Servéis en unitats d'alt nivell técnic
on es pugui disposar deis elements necessaris per
donar resposta ais problemes plantejats.
Totes aqüestes quéstions fan necessarí realitzar una
nova reestructuració a Catalunya deis partits vete-
rinaris que permeti un millor compliment de les fun-
cions que teñen asignades els veterinaris titulars,
establin-se una adscripció funcional deis esmentats
funcionaris que concordi amb les tasques assignades,
sens perjudici de la seva pertinenca al Cos de Vete-
rinaris Titulars.

Amb aquesta finalitat, s'acordá sotmetre a informa-
ció pública (Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya núm. 506, de 23.1.1985) la proposta de rees-
tructuració deis servéis oficiáis de veterinaris titu-
lars a Catalunya objecte del present Decret.
Vistes les al-legacions i/o considerades formulades.
Vista l'Ordre de Presidencia del Govern de 15 de
gener de 1958 i posteriors disposicions sobre l'esta-
bliment de plantilles i partits veterinaris;
Vista la Llei 15/1983, de 14 de juliol, de la higiene
i el control alimentaris;
Vistos el Decret de 29 de gener de 1979 peí qual és
dotat de la seva estructura orgánica básica el De-
partament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el De-
cret 237/1985, de 6 d'agost, peí qual es reestructura
el Departament de Sanitat i Seguretat Social;
Ates el que disposa l'article 71 de la LIei 3/1982,
de 23 de març;
A proposta deis Consel1ers de Sanitat i Seguretat
Social i d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d'acord
amb el Consell Executiu.

Decreto:
Artirlc 1
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Es reestructuren els partits veterinaria a Catalunya,
d'acord amb el que estableix l'Annex 1 d'aquest De-
cret.

Article 2
2.1. Els veterinaris titulara s'adscriuen funcional-
ment al Departament de Sanitat i Seguretat Social
i al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca,
d'acord amb el que especifica l'Annex 2.
2.2. Els veterinaris titulars continuaran depenent
orgánicament del Departament de Sanitat i Segure-
tat Social.

Article 3
3.1. La plantilla de veterinaris titulars queda reco-
Uida en els Annexos 2, 3 i 4 d'aquest Decret.
3.Z. La plantilla de veterinaris adscrits a escorxa-
dors per a la realització de funcions d'intervenció
sanitaria queda reestructurada tal com s'indica a
l'Annex 3.
3.3. La plantilla de veterinaris titulars adscrits ais
servéis territorials del Dopartament de Sanitat i
Seguretat Social i ais d'Agricultura, Ramaderia i
Pesca, queda estructurada tal com s'especifica a
l'Annex 4.

Article 4
4.1. En aquells partits veterinaris on hi hagi mes
d'un veterinari titular adscrit funcionalment a un
mateix Departament es nomenará un coordinador.
4.Z. S6n funcions del coordinador:
a) Les tasques própies com a veterinari titular del
partit al qual es troba adscrit.
b) L'organització i coordinació, dins del partit, deis
servéis veterinaris del Departament del qual depen-
gui funcionalment, i facilitar la informació que li
siguí requerida pels seus superiors jerárquics.
c) La coordinació dins del partit amb la resta de ser-
veis veterinaris que no depenguin del seu Departa-
ment.
4.3. Les places de coordinador se proveiran amb su-
jecció ais principis d'igualtat, m^rit, capacitat i pú-
blica concurrencia.
4.4. En els partits on no hi hagi coordinador, el vete-
rinari titular realitzará les funcions a qué fan refe-
rencia els parágrafs anteriors.

Article 5
5.1. Les funcions que la normativa vigent atribueix
ais veterinaris titulars, adscrits ais partits veterina-
ris que s'estructuren per aquest Decret, serán orde-
nades peí Departament del qual depenguin funcio-
nalmont, sens perjudici de les facultáis atribuides
per la legislado vigent ais alcaldes, que, en tot cas,
s'exerciran a través deis coordinadors deis respectius
partits veterinaris.
~.¿. Aix6 no obstant, els veterinaris, quan realitZin
funcions d'intervenci6 sanitària als escorxadors de-
pendran /uncionalment d'ambdós Dopartaments.
5.3. Els voterinaris, àdhucdins els l'àinterins, hauran de
tonir la seva residencia dins l'ámbit territorial <li|
partit al qual estiguin adscrits. Amb la finalitat,

•d, de prestar un millor servei, en les comarques
d«> muntanya determinados per la Llei 2/1983, de

9 de marc (D.O.G.C. n6m. 312, de 16.3,1983) es po-
drá assenyalar l'obligació de residencia dina un mu-
nicipi o zona determinada peí partit veterinari,

Article 6
El Departament de Sanitat i Seguretat Social i el
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, dins deis limits
presfiupostaris i en funció de les necessitats del ser-
vei, prendran les mesures adients per homogeneitzar
les dedicacions i les retribucions deis funcionaris
a qué es refereix el present Decret amb el personal
de nivell equivalent a la Generalitat de Catalunya.
L'homogeneització será voluntaria per ais veterina-
ris titulars amb placa en propietat a Catalunya.

Dísposicions Addicionais
1 L'adscripció funcional ais Departaments de Sanitat
1 Seguretat Social i d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
deis veterinaris titulars amb destinació definitiva
ais partits veterinaris i que es trobin en actiu es rea-
litzará mitjancant concurs, d'acord amb els termes
que reglamentáriament s'estableixin.
2 Els Secretaris Generáis del Departament de Sani-
tat i Seguretat Social i del d'Agricultura, Ramaderia
i Pesca, per Resolució conjunta, d'acord amb les ne-
cessitats del servei, adscriuran funcionalment ais
respectius Departaments els veterinaris titulars amb
destinació provisional, i els que ocupen plaga amb
destinació definitiva que no haguessin pres part en
el concurs a qué es fa esment a la disposició addi-
cional, respectant-los els decrets económics i la
dedicació horaria.
3 Tot el que preveu aquest Decret s'entén sens per-
judici del que en el seu dia disposi la Llei de creació
de Cossos de funcionaris al servei de l'Administració
de la Generalitat i normes que la desenvolupin.

Disposició transitoria
Única
Mentre subsisteixi la situació actual i no s'aprovi
la Llei a qué fa referencia la disposició addicional
3, el Departament de Sanitat i Seguretat Social, dins
deis limits pressupostaris i per raons de saliit pública
podrá contractar personal per desplegar tasques d'in-
terventors sanitaris d'escorxadors, de conformitat
amb la Llei 17/1985, de 23 de juliol, de la Funció
Pública de l'Administració de la Generalitat.

Disposicions Fináis
I Es faculta els Consellers de Sanitat i Seguretat
Social i d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pequé,
individualment o conjuntament, dins de I'ámbit de
les seves competéncies, dictin les disposicions que
calguin per al desplegament i l'execució d'aquest
Decret.
Z El present Decret entrarà en vigor l'endemà de
la seva publicaci6 al Diari Oficial de la Generalitat
dp Catalunya.
Barcelona, 16 de gener de 1986



12

Annex 1
Partita Veterinaria

1 Alt Penedés
que compren els municipis següents:
Avinyonet del Penedés
Les Cabanyes
Castellví de la Marca
Font-rubí
Gélida
La Granada
Mediona
Olérdola
Pacs del Penedés
Pía del Penedés, el
Pontons
Puigdálber
Sant Cugat Sesgarrigues
Sant Lloren^ d'Hortons
Sant Martí Sarroca
Sant Pere de Riudebitlles
Sant Quintf de Mediona
Sant Sadurní d'Anoia
P l a Fe del Penedès
Santa Margarida i els Monjos
Subirá ts
Torrelavit
Torrelles de Foix
Vilafranca del Penedés
VilobS del Penedés

2 Anota
que compren els municipis següents:
Argentóla
Bellprat
Bruc, el
Cabrera d'Igualada
Calaf
Calonge de Segarra
Capellades
Carme
Castellfollit de Riubregós
Castellolí
Capellades
Igualada
Jorba
I . I . H u i i . i , L a

Masquefa
Molsosa, la
Montmaneu
Odena
Orpí
Piera
P i e r a
Pobla de Claramunt, la
Prats de Rei, els
Pujalt
Rubi6
Sallavinera
Sant Martl de Tous
Sant Martí Sesgueioles
' ' lnta M a r i a de Montbui
>inta María de Miralles

•re de Claramunt, la

Vallbona d'Anoia
Veciana
Vilanova del Camf

3 Bages
que compren els municipis següents:
Aguilar de Segarra
Artes
Avinyó
Balsareny
Calders
Callas
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfoüit del Boix
Castellgalí
Castellnou de Bages
Estany, 1'
Fonollosa
Bals
Manresa
Marganell
Moiá
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
Na váreles
Navas
Pont de Vilomara i Rocafort, el
Rajadell
Sallent
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
Sant Viceng de Castellet
Santa María d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca

4 Baix Llobrcgat
que compren els municipis següents:
ubreg6s
Begues
Castelldefels
Castellví de Rosanes
Castelld
Collbató
Corbera de Llobregat
Cornelia de Llobregat
Esparraguerra
Gavá
Martorell
Molins de Rei
d e do Montserrat
Pallejà
Papiol, el
egat, de laBarca el
Sant Andreu de la Barca
ment Boi de Llobregat
Sant Climent de Llobregat
Sant Esteve Sesrovires



Sant Feliu de Llobregat
Sant Joan Despí
Sant Vicenc del Horts
Santa Coloma de Cervelló
Torrelles de Llobregat
Vallirana
Viladecans

5 Berguedá
que compren els municipis seguents:
Avia
Bagá
Berga
Borredá
Capolat
Casserres
Castell de l'Areny
Castellar de N'Hug
Castellar del Riu
Cercs
Espunyola, 1'
Figols
Gironella
Gisclareny
Gósol
Guardiola de Berguedá
Castellar
Monttnajor
Nou, la
Olvan
Pobla de Lillet, la
Puig-reig
Guardio la

Saldes
Sant J.uiriH- de Frontanyá
Santa María de Merlés
Vallcebre
Vilada
Viver i Serrateix

6 Barcelonés
que compren els municipis seguents:
B adalona
Barcelona
Esplugues de Llobregat
Hospitalet de Llobregat, 1'
Sant Adriá de Besos
Sant Just Desvern
Santa Coloma de Gramenet

7 Garra f
que compren els municipis següentsr
Canyellos
Castellet i la Gomal
Castellet
Olesa de Bonesvalls
Olivell.i
Sant Pere de Ribes
Sitges
Vilanova i la Geltrú
8 Maréame
que compren els municipis seguents:

Aleda
Arenys de Mar
Arenys de Munt
Argentona
Cabrera de Mar
Cabrils
Caldee d'Estrac
Calella
Canet de Mar
Dosrius
Malgrat de Mar
Masnou, el
Matará
Montgat
Orrius
Palafolls
Pineda de Mar
Premia de Dalt
Premia de Mar
Sant Andreu de Llavaneres
Sant Cebriá de Vatlalta
Sant Iscle de Vallalta
Sant Pol de Mar
Sant Vicenc de Montalt
Santa Susanna
Teiá
Tiana
Tordera
Vilassar de Dalt
Vilassar de Mar

9 Osona
que compren els municipis seguents:
Alpens
Brull, el
Calldetenes
Centelles
Collsuspina
Espinelves
Folgueroles
Gurb
Hostalets de Balenyá, els
Llucá
Malla
Manlleu
Masies de Roda, les
Masies de Voltregá, les
Muntanyola
Olost
Orís
Olost
Perafita
Prats de Llucanés
Roda de Ter
Rupit i Pruit
Sant Agustí de Lluganés
Sant Bartolomeu del Grau
Sant Boi de Llucanés
Sant Hipólit de Voltregá
Sant Julia de Vjlatorta
Sant Marti d'Albars
Sant Martí de Centelles
Sant Pere de Torelló
Sant Sadurní d'Osomort
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Sant Vicénc de Torelló
Sknta Cecilia de"Voltrega
Santa Eugenia de Berga
Santa Eulalia de Riuprimer
Santa María de Corea
Seva
Sobre munt
Sora
Taradell
Tavérnoles
Tavertet
Tona
Torelló
Vic
Viladrau
Vilanova de Sau

10 Valles Occidental
que compren els municipis següents:
Barbera del Valles
Caldes de Montbui
Castellar del Valles
Castellbisbal
Cerdanyola del Valles
Gallifa
Matadepera
Monteada i Reixac
Palau de Plegamans
Polinyá
Rellinars
Ripollet
Rubí
Matadepe
Sant Cugat del Valles
Sant Llorenc Savall
Sant Quirze del Valles
Santa Perpetua de Mogoda
Sentmenat
Terrassa
Ullastrell
Vacarisses
Viladecavalls

11 Valles Oriental
que compren els municipis següents:
Aíguafreda
Ametlla del Valles, 1'
Bigues i Riells
Campins
Canovelles
Cánoves
Canovelles
Castellcir
Castellcir
Fogars de Montclús
Franqueses del Vallés, les
Garriga, la
Granera
Granollers
Gualba
Llagosta, la
Llicá de Munt
Llinars de IVall
Llinars del Valles

Martorelles
Mollet del Valles
Montmany
Montmeló
Montornés del Valles
Montseny
Parets del Valles
Roca del Valles, la
Sant Antoni de Vilamajor
Sant Celoni
Sant Esteve de Palautordera
Sant Feliu de Codines
Sant Fost de Campsentelles
Sant Pere de Vilamajor
Sant Quirze Safaja
Santa Eulalia de Roncana
Santa Maria de Martorelles
Santa Maria de Palautordera
Tagamanent
Vallgqrguina
Vallromanes
Vilalba Sasserra

12 Alt Emparda
que compren els municipis següents:
Agu llana
Albanyá
Armentera, 1'
Avinyonet de Puigventós
Sasserra
Biure
Boadella d'Empordá
Borrassá
CabanelleB
Cabanes
Cadaqués
Campmany
Cantallops
Castelló d'Empúries
Cistella
Colera
Darnius
Escala, 1'

stella
Far d'Empordá, el
Figueres
Fortiá
Garrigás
Garriguella
Jonquera, la
Liado
Llanca
Llers
Macanet de Cabrenys
Masarac
Mollet de Peralada
Navata
Ordius
Palau de Santa Eulàlia
Palau-saverdera
Pau
Pedret i Marzá
Perelada
Pont de Molins
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Pontos
Port de la Selva, el
Portbou
Rabos
Riumors
Roses
Sant Climent Sescebes
Sant Llorenc de la Muga
Sant Miquel de Fluviá
Sant Morí
Sant Pere Pescador
Santa Llogaia d'Alguema
Saus
de la de Mar, la
Siurana
Terrades
Torroella de Fluviá
Vajol, la
Ventalló
Vilabertran
Viladamat
Vilafant
Vilajuíga
Vilamacolum
Vilamalla
Vilamaniscle
Vilanant
Vilabertran
Vilada

13 Baix Emparda
que compren els municipis seguents:
Albons
Begur
Bellcaire d'Empordá
Bisbal, la
Calonge
Castell d'Aro
Colomers
caire
CruíllesMonells-Sant Sadurní de l'Heura
Foixá
Fontanilles
Foraltac
Garrígoles
Gualta
Jafre
Mont-ras
Palafrugell
Palamós
Palau-sator
Palam6s
Palau-
Pera, la
Regencós
Rupia
Sant Feliu de Guixols
Santa Cristina d'Aro
Serra de Dar6
Tallada, la
Ton"ent
TorroellUllàa de Montgr!
Ull a
Ullastret

Ultramort
Vall-llobrega
Verges
Vílopriu

•

14 Cerdanya
que compren els municipis seguents:
Alp
Bellver de Cerdanya
Bolvir
Das
Fontanals de Cerdanya
Ger
Guils de Cerdanya
Isóvol
Lies
Llívia
Meranges
Montellá i Martinet
Pratsi Sansor
Prullans
Puigcerdá
Urús

15 Garrotxa
que compren els municipis seguents:
Argelaguer
Besalú
Beuda
Castellfollit de la Roca
Maiá de Montc.il
Mi eres
Montagut
Olot
Planes d'Hostoles, les
Preses, les
Riudaura
Sales de Llierca
Sant Aniol de Finestres
Sant Feliu de Pallerols
Sant Ferriol
Sant Jaume de Llierca
Sant Joan les Fonts
Sant Pau
Tortellá
Valí de Bianya, la
Valí d'en Bas, la

16 Girones
que compren els municipis seguents;
Aiguaviva
Banyoles
Bescanó
Bordils
Camós
Campllong
Canet d'Adri
Cassá de la Selva
Celrà
Cerviá de Ter
Cornelia de Terri
Crespiá
Esponollñ
Flaca
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Fontcoberta
Fornells de la Selva
Giro na
Juiá
LLagostera
Llambilles
Madremanya
Palol de Revardit
Porqueres
Quart
Salt
Sant Andreu Salou
Sant Gregori
Sant Joan de Mollet
Sant Jordi Desvalls
Sant Julia de Ramis
Sant Martí de Llémena
Sant Martí Vell
Sant Miquel de Campmajor
Sarria de Ter
Serinyá
Vilablareix
Viladasens
Vilademuls

17 Ripollés
que compren els municipis següents:
Campdevánol
Campelles
Camprodon
Gombreny
Llanars
Lloses, les
Molió
Montesquiu
Ogassa
Palmerola
Pardines
Plañóles
Queralbs
Ribes de Freser
Ripoll
Sant Joan de les Abadesses
Sant Pau de Seguries
Sant Quirze de Besora
Santa Maria de lesAba
Setcases
Toses
Vallfogona de Ripollés
Vidrá
Vallfogona de Rip

18 La Selva
que compren els municipis següents:
Amer
Anglés
Arbllcies
~Ianes
Breda
Rrunyola
Caldes de Malavella
Cellera de Ter, la
Fogars de Tordera
Hostalric

Lloret de Mar
Macanea
Macanet de la Selva
Osor
Rielhi i Viabrea
Riudarenes
Riudellots de la Selva
Sant Feliu de Buixalleu
Sant Hilari Sacalm
Sant Julia de I.lor i Bonmatl
Santa Coloma de Farners
Sils
Susqueda

Vidreres
Vilobí d'Onyar

19 Alt Urgcll
que compren els municipis següents:
Alás-Cerc
Aristot-Toloriu
Arseguel
Bassella
Cabo
Cava
Coll de Nargó
Estamariu
Figols i Alinyá
Josa-Tuixrn
Montferrer-Castellbó
Oliana
Organyá
Peramola
Ribera d'Urgellet
Seu d'Urgell, la
Valls d'Aguilar
Valls de Valira
Vansa-Fórnols, la

ZO Les Garrigues
que compren els municipis següents:
Albagés, 1'
Albí, I1

Arbeca
Borges Blanques, les
Bovera
Castelldans
Cerviá de les Garrigues
Cogul, el
Espluga Calba, 1'
Floresta, la
Fulleda
Granadella, la
Granyena de les Garrigues
Juncosa
Juneda
Omellons, els
Pobla de Cérvoles, la
Bellaguarda
Puiggrds
Solerás, el
Tarros
Torms, els
Torregrossa
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Vilosell, el
Vinaixa

21 La Noguera
que compren els municipis següents:
Ager
Albesa
Alfarrás
Alguerri
Alós de Balaguer
Artesa de Segre
Avellanes-Santalinya, les
Balaguer
Baronía de Rialb
Bellcaire d'Urgell
Bellmunt
Bellvís
Cabanabona
Camarasa
Castelló de Farfanya
Cubells
Foradada
Ivars de Noguera
Linyoía
Menárguens
Montgai
Olióla
Os de Farfanya
Penelles
Poal, el
Ponts
Portella, la
Preixens
Sentiu de Sió, la
Térmens
Tiurana
Por t e l l a , l a
Vallfogona de Balaguer
Vilanova de I'Aguda
Vilanova de Meiá

22 Pallars Jussá
que compren els municipis següents:
Abella de la Conca
Barruera
Castcll do Mur
Ablla de la Conca
Isona i Conca d'Allá
Llimiana
Pallars Jussá
Pobla de Segur, la
Pobla de Segur, la
Salas do Pallars
Sant Esteve de la Sarga
Sarroca de Bellera
Senterada
Talam
Torre de Cabdella, la
Tremp
Vilaller

23 Pallar» Sobirá
que compren els municipis següents:
Alins

Alt Aneu
Baix Pallars
Espot
Esterri d'Aneu
Esterri de Cardos
Farrera
Guigueta-Jou, la
Liad orre
Llavorsí
Rialb
Soriguera
Sort
Tírvia
Valí de Cardos

24 Segarra
que compren els municipis següents:
Biosca
Cervera
Estarás
Granyanella
Granyena de Segarra
Guissona
Ivorra
Massoteres
Montotiu de Cervera
Oluges, les
Plans de Sió
Ribera d'Ondara
Sanaüja
Sant Guim de Freixenet
Sant Guim de la Plana
Talavera
Tarroja de Segarra
dara
Torre flor
Vallfogona de Riucorb

25 Segriá
que compren els municipis següents:
Aitona
Alamús, els
Albatárrec
Alcanó
AtcarrAs
Alcoletge
Alfés
Alguaire
Almaceltes
Alguaire
Almenar
Alpicat
Artesa de Lleida
Aspn
Bell-lloc d'Urgell
Benavent do Segria
Corbins
Fondarella
Golmés
Granja d'Escarp, la
Llardecans
Lleida
Massalc
Massalcoroif;
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Miralcamp
Mollerusa
Montoliu de Lleida
Palau d'Anglesola, el
Puigverd de Lleida
Rosselló
Sarroca de Lleida
Seros
Sidamon
Sonadell
Soses
Sunyer
Torrebesses
Torrefarrera
Torres de Segre
Torre-serona
Vilanova de la Barca
Vílanova de Segriá

26 Solsonés
que compren els municipis seguents:
Castellar de la Ribera
Clariana de Cardener
Coma i la Pedra, la
Guixers
Lladurs
Llobera
Naves
Odén
Olius
Pineii
Pinos
Llobera
Sant Llorenc de Morunys
Solsona

27 Urgell
que compren els municipis seguents:
Agramunt
Anglesola
Barbens
Belianes
Bellpuig
Castellnou de Seana
Castellserá
Ciutadilla
Fuliola, la
Quimera
Ivars d'Urgell
Maldá
Montornés de Segarra
Nalec
Omells de Na Gaia, els
Oss6 de Si6
Preixana
Puigverd d'Agramunt
Sant Martí de Riu Corb
Tárrega
Tornabous
Vallbona de les Monges
Verdú
Víla-sana
Vilagrassa
Vilanova de Bellpuif;

28 Valí d'Aran
que compran els municipis seguents:
Alt Aran
Arres
Bausen
Bordes, les
Bossost
Canejan
Les
Vielha e Mijaran
Vilamós

29 Alt Camp
que compren els municipis seguents:
Aiguamurcia
A Icover
Alió
Bráfim
Cabra del Camp
Figuerola
Maslloreng
Masó, la
Milá, el
Montferri
Mont-ral
Nuiles
Pía de Santa María, el
Pont d'Armentera, el
Puigpelat
Querol
Riba, la
Rodonyá
aMarIa, el
Vallmoll
Valls
Vilabella
Vila-rodona

30 Baix Camp
que compren els municipis seguents:
Albiol, I'
Aleixar, 1'
Alforja
Almoster
Argentera, I'
Borges del Camp, les
Botarell
Camp,les
Capafonts
Castellvell del Camp
Colldejou
Duesaigües
Febró, la
Maspujols
Montbri6 del Camp

roig del Camp
Prades
Pratdip
Reus
RHXIIM .myi-s

Riudecola
Riudoms
Selva del Camp, la
Vandellós



Vilanova d'Escornalbou

Vinyols i Ares

31 Baix Efare
que compren els municipis segiients;
Aldover
Alfara
Ametlla de Mar, 1'
Benifallet
Camarles
Deltebre
Paüls
Perelló, el
Roquetes
Sant Jaume d'Enveja
Tivenys
Tortosa
Xerta

32 Baix Penedés
que compren els municipis segiients:
Albinyana
Arboe, 1'
Banyeres del Penedés
Beüvei
Bisbal del Penedés, la
Calafell
Cunit
Llorenc del Penedés
Montmell
Sant Jaume deis Domenys
Santa Oliva
Calafelld el

33 Conca de Barbera
que compren els municipis segiients:
Barbera de la Conca
Blancafort
Conesa
Espluga de Francolí, 1'
Forés
Blancafort
Montblanc
Passanant
Piles, les
Pira
Rocafort de Queralt
Santa Coloma de Queralt
Santa Perpetua
SantaCol
Savallá del Comtat
Señan
Solivella
Val idara
Vilanova do Prades
Vilaverd
Vimbodl

34 quMontsià
que compran els municipis següents:
Alcanar
Amposta
Preginsl'

Galera, la
Godall
Mas de Barberans
Masdenverge
Sant Caries de la Rápita
Santa Bárbara
Sénia, la
Ulldecona

35 Priorat
que compren els municipis següents:
ArboH
Bellmunt del Priorat
Bisbal de Falset, la
Cabassers
Capcanes
Cornudella
Falset
Figuera, la
Gratallops
Guiamets, els
Lloá
Marca
Margalef
Masroig, el
Molar, el
Morera de Montsant, la
Poboleda
Porrera
Pradell
Torre de Fontaubetla, la
Torroja del Priorat
Ulldemolins
Vilella Alta, la
Vilella Baixa, la

36 Ribera d'Ebre
que compren els municipis següents:
Aseó
Benissanet
Flix
Garcia
Ginestar
nissanet
Mora d'Ebre
Mora la Nova
Palma d'Ebre, la
Rasquera
Riba-roja d'Ebre
Tivissa
Torre de l'Espanyol, la
Vinebre

37 Tarragonos
que compren els municipis següents:
Altafulla
Bonastre
Catllar, el
Constant!
Creixell
Garidells, els
Morell, els
Nou de Gaiá, la
Pallaresos, el
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Perafort
Pobla de Mafumet, la
Pobla dé Montornés, la .
Renau
Riera de Gaiá, la
Roda de Berá
Salomó
Secuita, la
Tarragona
Torredembarra
Vespella
Vila-seca i Salou
Vilallonga del Camp

38 Terra Alta
que compren els municipis següents:
Arnés
Batea
Bot
Caseres
Corbera
Fatarella, la
Gandesa
Horta de Sant Joan
Pinell de Brai, el
Pobla de Massaluca, la
Prat de Comte
Vilalba deis Ares

Annex 2
Servéis Oficiáis deis partits veterinaris t iiul.it-:. ais
Departaments de Sanitat i Seguretat Social i al d'A-
gricultura, Ramaderia i Pesca

S.S.S. A.R.P.

Ait Penedés
An oia
Bages
Baix Llobregat
Barcelonés
Garraf
Maresme
Osona
Valles Occidental
Valles Oriental
Berguedá

4
3
5

10
11

2
5
7

f2
5
2

2
2
6
6
4
1
4
9
2
5
1

Total 33

Alt Empordá
Baix Emporda
Cerdanya
Garrotxa
Gironès
Ripollès
La Selva

7

6
i
5
7
2

6
3
2
3
5
4
3

Total 34 26

Alt Urgell
Les Garrigues

2
2

2
4

La Noguera
Pallafs JUBSA
Pallara Sobirá
La Segarra
Segriá
Solsonés
Urgell
Valí d'Aran

2
2
1
2
9
1
3
1

7
3
2
1
6
1
l
1

Total 25 31

Alt Camp
Baix Camp
Baix Ebre
Baix Penedés
Conca de Barbera
Montsiá
Priorat
Ribera d'Ebre
Tarragonés
Terra Alta

1
4
2
2
l
1
1
l
6
1

2
• 1

•I
1
3
•¡

2
1

Total 4

Annex 3
Plantilla de veterinaris adscrits a escorxadors per
a la realització de funcicns d'intervenció Sanitaria.

Nombre de places de veterinaris

Barcelona
Escorxadors Comarcáis i Frigorífics 32

Girón a
Escorxadors Comarcáis i Frigorífics 25

Lleida
Escorxadors Comarcáis i Frigorífics 24

Tarragona
Escorxadors Comarcals i FrigorHics 25

Total 94

Annex 4
Plantilla de veterinaris titulars adscrits ais Servéis
Territorials deis Departaments de Sanitat i Segure-
tat Social i d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

S.S.S. A.R.P.

Servei Territorial de Barcelona 5 3
Servei Territorial de Barcelona 5 3
Servei Territorial de Girona 1 3
Servei Territorial de Tarragona 1 4

Total 16

Total general del Departamont de Sanitat i Segure-
tat Social: 248 places.
Total general del Departament d'Agricultura, Rama-
deria i Pesca: 130 places.
Total: 378 places.
D.O.G.C. nO646. 7.II.1986
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REGISTRES EN ALIMENTACID ANIMAL

Reaolució
de 16 de desembre de 1985, sobre el Registre de
substancies i productes que intervenen en l'alimen-
tació animal.
Vista l'Ordre de 4 de jutiol de 1985, per la qual s'es-
tableix el Registre de substancies i productes que
intervenen en l'alimentació animal a Catalunya i
el Directori d'empreses dedicades a la seva fabrica-
ció i distribució;
A tesa J.i disposició final, que autoritza la Direcció
General de Producció i Industries Agroalimentáries
per dictar les normes necessáries per al desenvolu-
pament i aplicació de l'esmentada Ordre,

He resolt:
Article 1. Les sol.licituds d'inscripció al Registre
de substancies i productes per a l'alimentació animal
es presentaran al Servei de Ramaderia, passeig de
Gracia, 105, Barcelona, en imprés normalitzat que
podran recollir al Departament d'Agricultura, Ra-
maderia i Pesca.
Article 2. Si el producte, o la substancia, s'ajusta
a la normativa vigent, el Servei de Ramaderia el
registrará i emetrá el corresponent certificat per
a l'interessat, que el podrá recollir després de l'abo-
nament de les taxes establertes. El Servei de Rama-
deria retnetrá, així mateix, una copia al Servei Te-
rritorial corresponent.
Article 3. Ais efects oportuns, es notificaran al Mi-
nisteri d'Agricultura, Pesca i Alimen.tació les ins-
cripcions que s'efectuin.
Article 4. A les inscripcions realitzades abans de
l'entrada en vigor d'aquesta Resolució, se'ls reconei-
xen els mateixos efectes que a les que s'efectuin
en aquest nou Registre.
Per aquest motiu, totes les empreses que tinguin
productes inscrits trametran copia del certificat
d'inscripció al Servei de Ramaderia.

Disposició final
Única. Aquesta ResoluciÓ entrará en vigor el mateix
dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, i s'estableix un termini de 6
mesos perqué totes les empreses es puguin acollir
a l'Ordre del Departament d'Agricultura, Ramaderia
i Pesca de 4 de iuliol de 1985.
D.O.G.C. n» 631. 31.XII.1985

COL.LABORACIO SEMEGA I EL DEPARTAMENT
D'AGRICULTURA

Ordre
de 17 de desembre de 1985, per la qual s'institucio-
nalitza la col.laboraci6 entre la Diputaci6 de Girona
i el Dpartament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Des de l'any 1963, la Diputació de Girona col.labora
institucionalment en les tasques de mi llora i expan-
sió ramadera a les comarques gironines;

Amb aquesta finalitat, el dia "6 de juny de 1968 es
va subscriure un coix^ert de col.laboració entre la
Direcció General de Ramaderia del Ministeri d'Agri-
cultura i la Diputació dé Girona, per a la creació
deis Servéis d,e Millora i Expansió Ramadera, d'acord
amb el qual es va crear l'entitat coneguda com a
SEMEGA; '
Aquesta entitat ha palesat, al llarg d'aquests anys,
la seva capacitat técnica i organitzativa per a l'exe-
cució de les tasques de millora i expansió ramadera
expressades en aquest concert;
Per aixó, per tal d'institucionalitzar aquesta col.la-
boració i a la vegada actualizar-la, així com també
per adaptar-la a l'evolució que la ramaderia ha so-
fert en els anys transcorreguts;
En ús de les atribucions que tinc conferides,
ORDENO:
Article l.-Es reconeix a l'entitat "Servicios de Me-
jora y Expansión Ganadera" (SEMEGA) el carácter
de cpl.laboradora en les tasques del Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca relatives a la mi-
llora, l'expansió i lórdenació de la producció ramade-
ra, peí que fa a les comarques gironines.
Article 2.- Per tal d'especificar les actuacions con-
juntes i la participació que cadascuna de les parts
hi ha de teñir, se signará l'oportú concert entre la
Direcció General de Producció i Industries Agro-
alimentáries i la Diputació de Girona.
D.O.G.C. no 631. 31.XII.1985.

REGIM DE COL.LABORACIO ENTRE CONSELL
I ADMINISTRACIO

Ordre . ,
d'll de febrer de 1986, per la qual s'estableix un re-
gim de col-laboració amb el Consell de Col-legis
de Veterinaris de Catalunya per dur a terme actua-
cions d'interés general.

Atesa la creixent importancia de les qüestions rela-
cionades amb la sanitat animal i el desenvolupament
i la millora de la ramaderia en general; i tenint en
compte, d'altra banda, que l'organització professio-
nal veterinaria de Catalunya, representada peí Con-
sell de Col-legis de Veterinaris de Catalunya, dispo-
sa deis instrunients necessaris per col-laborar en
aquesta tasca;
Vist el que disposen l'article 16 j) de la Llei 13/1982,
de 17 de desembre, de Col-legis Professionals, i els
Estatuts del Consell de Col-legis de Veterinaris de
Catalunya,
Ordeno:
Article 1. El Departament d'Agricultura, Ramaderia
i Pesca de la Generalitat de Catalunya i el Consell
de Col-legis de Veterinaris de Catalunya podran es-
tablir els acords de col-Iaboraci6deCatalunya corresponents, per
dur a terme o exercir millor les tasques següents:

raci6 en l'organitzaci6 i el desplegament
de campanyes sanitàries de lluita contra malalties
infecto-contagioses i parasitáries.
Realització de cursos, activitats i sessions, tant de
formació professional com d'informació general.
Obtenció de dades estadístiques i inventaris diversos
en l'ámbit de la ramaderia.
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Col-laboraci6 en l'organització de programes de pro-
ducció i mi I lora ramadera.
Qualsevol altra activitat que sigui convenient o ne-
ceas aria.
Article 2. El Consell de Col-legis de Veterinaris de
Catalunya participará en les tasques esmentades
a 1'article anterior i aportará, directament o per
mitjá deis Col-legis i els col-legiats, la seva col-la-
boració técnica en la forma que, en cada cas, s'esta-
bleixi.
Article 3. El Departament d'Agricultura, Ramaderia
i Pesca i el Consell de Col-legis de Veterinaris subs-
criuran, per a cada situació, un Conveni en el qual
es determinará el contingut de les tasques que efec-
tuará lórganització veterinaria, les quantitats assig-
nades peí Departament d'Agricultura, Ramaderia
i Pesca per cobrir les despeses del programa i la for-
ma de seguiment del procés de col-laboraci6.
Disposició Final
Única
Aquesta Ordre entrará en vigor l'endemá de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.
D.O.G.C. n» 659. 10.111.1986

FOMENT DE LA HIGIENE I PROFILAXI ANIMAL

Ordre
de 28 de febrer de 1986, sobre foment de la higiene
i profilaxi animal
Una de les missions de tota administraci6 és vetllar
per la sanitat ramadera, com un bé coma que cal
mantenir en un estat de salut óptima, per assolir
una adequada rendibilitat económica:
Per altra part, i considerant que hi ha malalties co-
munes ais homes i ais animáis, cal mantenir una vi-
gilancia continua en el prevenció i la lluita, adoptant
noveá tecnologtes d'aplicació de productes farmaco-
ldgics per evitar aquesta transmissió i difusió de
les esmentades malalties;
La participació de les agrupacions ramaderes en a-
questa tasca és fenomenal, ja que les fites sanitáries
que es pretenen assolir només son factibles quan
l'aplicació de les noves tecnologies sanitáries es faci
de forma col-lectiva:
Per tot aixó, i atesa la proposta de la Direcció Ge-
neral de Producció i Industries Agroalimentáries,
Ordeno:
Article 1. S'estableix, amb carree a la partida co-
rresponent del pressupost del Departament d'Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca una linia d'ajuts per sub-
vencionar la realització de campanyes encaminades
a l'aplicació de nous métodes de profilaxi i higiene
aplicaci6

Article Z. Z.1. Seran objecte de subvenci6 els pro-
grames sanitaris que preferentment vagin adreçats
a la profilaxi i la higiene per a la prevenci6 de:
a) Bestiar bovl: mamitis; parasitosis externes i in-
ternes.
b) Conills: mixomatosi; complex respiratori; parasi-
tosis externes i internes.
c) Abelles: loques; nosomiasi; acariosi i fongs; va-
rroasi.
2.2. També es podran subvencionar programes de

desinfecció i desinsectado de l'allotjament d'aquesta
animáis.
Article 3. 3.1. Serán beneficiáries d'aquesta linia
d'ajuts les agrupacions ramaderes que «'especifiquen
a continuació i que vuíguin establir- concerts amb
l'administració per rea l i tzar els programe» sanitaris
esmentats en !'article anterior:
a) Associactons d'agricultors que tinguin com a mí-
nim ámbit d'^bast provincial.
b) Associacions de ramaders de bovi que estiguin
integráis en concerts de sanejament.
c) Associacions de cunicultors.
3.2. Es donará preferencia a les agrupacions que tin-
guin subscrits concerts de sanejament contra attres
malalties i que no rebin cap ajut de l'administració
per a la mateixa finalitat.
3.3. Queden excloses d'aquests ajuts les explotacions
ramaderes que hagin acoriseguit qualificació sanita-
ria.
Artiqle 4. 4 .1 . La subvenció del programes sanitaris
no podrá sobrepassar el 50% del cost deis productes
emprats, i s'atorgará segona el barem següent:
xifres máximes: boví 400 ptes/cap, abelles 40 p tes / -
rusc, coniils 70 ptes/reproductora.
4.2. En els programes sanitaris del bestiar boví es
disposará gratuitament de vacunes contra Ja glosao-
peda, i antibrucel-Iar B19-
4.3. Igualment, i donades les especiáis característ i -
ques de l'explotació de les abelles, excepcionalment
es podrá subvencionar fins al 100% del valor de l'uti-
llatge que calgui per real i tzar els t ractaments en
els ruses, sempre que ho permetin les disponibilitats
pressupostáries.
Article 5. Les sol-licituds per acollir-se a aquesta
linia d'ajut es presentaran en imprés normalitzat
T-l ais Servéis Territorials del Departament d'Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca o en les seves Agencies
del Servei d'Extensió Agraria, en el termini de no-
ranta dies comptats des de l'endemá de la publicació
d'aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.
Article 6. Les sol-licituds aniran acompanyades d'u-
na memoria explicativa del programa que es vulgui
dur a terme, en la qual constaran les dades segiients:
a) Especie animal i malalties objecte de la lluita.
b) Nom deis ramaders, núm. del Llibre d'Explotació
i nombre d'animals o de ruses, en cas de les abelles,
inclosos en el programa san i tari.
c) Nom del técnic responsable del programa s.uiíi.ui.
d) Pressupost desglossat del cost deis productes uti-
lizats en el programa sanitari, incloent les factures
pro-forma.
e) En el cas del bestiar boví, certificació del veter i-
nari responsable de l'agrupació de la vacunació con-
tra la glossopeda i <1mb B19.
Article 7. 7.1. Els Serveis Territorials hauran de
trametre les sol-licituds a la Direcci6 General de
p o n e n t i Indústries Agroel-terminialimentàries, amb el
corresponent informe, en el termini deis deu dies
segiients a la data límit de presentació de sol-lici-
tuds.
7.2. La Direcció General de Producció i Industries
Agro-alimentáries avaluará les sol-licituds presenta-
des i resoldrá sobre la concessió de la subvenció dins
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el termini de trenta dies, comptats a partir de la
data llmit de presentació de sol-licituds,
Article 8. Un cop aprovat el programa sanitari, i
per poder percebre l'ajut concedit, caldrá presentar
el justificant de la compra deis medicaments que
s'aplicaran al bestiar.
A efectes de la present Ordre s'acceptará com a
justificant de compra:
a) Certificació de la firma subministradora de la
venda deis medicaments, adjuntant l'original de la
factura.
b) Rebut del pagament, a l'empresa subministradora,
deis productes.
c) Contráete en ferm entre l'empresa subministrado-
ra i el grup de ramaders, si el lliurament deis pro-
ductes es fa fraccionadament. Es fará esment de
les dates i quantitats deis lliuraments.
Article 9. La Direcció General de Producció i Indus-
tries Agro-alimentáries, através deis seus servéis,
dura a terme el control de l'evolució del programa
sanitari,
Article 10. L'incomgliment per l'agrupació adjudica-
tária de la destinació o finalitat per a la qual li sigui
atorgada la subvenció, donará lloc a la seva revoca-
ci6 i al retorn de les quantitats rebudes al Departa-
ment d1 Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Disposició Final
Única
Aquesta Ordre entrará en vigor l'endemá de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.
D.O.G.C. nü 678. 28.IV.1986.

Ordre
de 3 d'abril de 1986 per la qual es declara l'existen-
cia oficial de l'epizootia anomenada Varroasi de les
abelles dins el territori de Catalunya.
D.O.G.C. nQ 678. Z8.IV.1986.
Resolució
de 1 d'abril de 1986 per a l'execució de la campanya
oficial de vacunaciÓ contra la rabia per a l'any 1986.
D.O.G.C. n» 684. 12.V.1986.

MARCATGE DELS PORCS

Resolució
de 4 d'abril de 1986, per la qual es modifica la Reso-
lució de 4 de setembre de 1985, sobre la identifici-
ció i el marcatge deis pores que circulin per Cata-
lunya.
Atesa l'Ordre de 9 de gener de 1985, sobre identifi-
cació del bestiar porcí que circuli per Catalunya:
Estudiats els métodes d'identificació i marcatge de
pores, en relació amb la sev finalitat, i ates l'incre-
ment a Catalunya de la industrialització de la pell
de pores;
A proposta del Servei de Sanitat Animal,
He resolt:
Article únic
Modificar l'article 3.Z de la Resoluci6 de 4 de se-
tembre de 1985, sobre identificació i marcatge deis
pores que circulin per Catalunya, que quedará redac-
tat de la forma següent:
Article 3. S'autoritza com a sistema d'identificació

deis pores el ta tuatge, aeguint les modalitats se -
güents:
1. Animáis per a vida (garrins). Tatuatge amb tinta
0 al tre colorant. Lloc: pavelló auricular. Dimensions:
número i lletres amb una aleada mínima de 5 mm.
Z. Animáis amb destí a l'escorxador. Tatuatge en
sec. Lloc: regió dorsi-lumbar, costellar o glútia. Di-
mensions: números i lletres amb una aleada mínima
de 20 mm. Quan els animáis vagin marcats en la r e -
gió glútia haurá de fer-se constar aquest fet a la
gula d'origen i sanitat pecuaria vigent:
Barcelona, 4 d'abril de 1986
JORDI PEIX i MASSIP
Director General de Producció
1 Industries Agro-alimentáries

SUPRESSIO DE GUIES INTERPROVINC1ALS EX-
PLOTACIONS D'ENGREIX PORQU1

Ordre
de 19 de novembre de 1986, sobre supressió de les
guies interprovincials i estabiiment de les explota-
cions d'engreix de bestiar porquí.
Vis l'article 33 del vigent Reglament d'epizooties
en el qual es donen normes sobre la possibilitat d'ins-
taurar l'expedició de guies interprovincials segons
la situació sanitaria de determinades malalties;
Analitzant el moment actual de la situació epizooto-
lógica de la pesta porcina africana, i essent patent
la disminució del focus d'aquesta malaltia en l'ámbit
territorial de Catalunya:
Ates que el moviment pecuari dintre de Catalunya
está plenament regulat per les disposicions especifi-
ques sobre la materia:
Essent un deis objectius del Departament d'Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca la simplificació burocrática
en totes les seves actuacions vers l'administrat,
Ordeno:
Article 1. Queda suprimida la documentació sanita-
ria interprovincial per al trasllat del bestiar porcí,
quan l'origen i la destinació d'aquest bestiar estiguin
ubicats, ambdós, dins l'ámbit terri torial de Catalun-
ya.
Article 2. No obstant aixó, a l'entrada de bestiar
a les explotacions de porcí d'engreix será obligatori
disposar d'una autorització previa (model annex) ex-
pedida per la Secció Territorial de Sanitat Animal
acionsdeporc!d'engr

Article 3. Les explotacions porcines ubicades en zo-
nes lltures de pesta porcina africana o Arees de Pro-
tecció Sanitaria Especial únicament podran emple-
nar les seves explotacions amb bestiar procedent
d'explotacions ubicades en zones d'igual o superior
qualificació sanitaria, Granges de Sanitat Compro-
vada i Granges de Protecció Sanitaria Especial.
Article 4. Les explotacions porcines no podran rebrf
animáis que no estiguin identificats amb la marca
d'origen,noestiguin d'acordident i f i c a t s amb la normativa vi-
gent, de manera que en tot moment es pugui conèi-
xer l'origen deis animáis.

n o e xp vag explotacions porcines no podran rebre
n o i s que no vagin emparats amb la corresponent

guia d'origon i sanitat pecuaria, deguríarnent forma-
litzada i en periode de validesa.
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Article 6. El bestiar que es traslladi per a vida, hau-
rá d'haver estat préviament vacunat contra la pesta
porcina clássica a l'explotació d'origen.
Article 7. Le» infraccions a aquesta normativa serán
sancionades d'acord amb el que disposa el Reglament
d'Epizooties (Decret 4 de febrer de 1955 i Decret
1665/1976, de 7 de maig).
En el cas de les infraccions al que disposa aquesta
Ordre que no estiguin expressament contemplades
en els Decrets esmentats, será d'aplicació I1 article
224 del Reglament d'Epizooties.
Article 8. La manca de compliment d'aquesta nor-
mativa, a mes de la sanció que correspongui, impli-
cará la no indemnització per sacrifici obligatori en
cas de declaració de pesta porcina africana a l'ex-
pizooties

Disposicions fináis
1 Es faculta el Director General de Producció i In-
dustries Agro-alimentáries per dictar les normes
complementáries per al desenvolupament d'aquesta
Ordre.
2 Queda derogada qualsevol disposició d'igual o infe-
rior rang que s'oposi al que disposa aquesta Ordre.

A nuez
Explotacions Porcines d'engreix
Autorització d'entrada de bestiar
A petició de (nom) amb DNI (núm.) com a propietari-
/representant (1), s'autoritza a l'explotació d'engreix
de bestiar porcí, propietat del senyor (nom), situada
en el terme municipal d (localitat), comarc d (nom
comarca), amb el Llibre d'Explotació (núm.), l'entra-
da d (quantitat) garrins en un termini máxim d (nom-
bre) dies a partir de la data d'expedició del present
permís. Aquests garrins hauran d'engreixar-se en
aquesta explotació consignada,
(ciutat) a (dia) d (mes) de 198.
El Cap de la Secció Territorial
(1) ratllar el que no procedeixi.
D.O.G.C. no 775. 5.XII.1986

CREACIO OFICINES COMARCALS

Ordre
de 27 de novembre de 1986, de creació de les Ofici-
nes Comarcáis del Departament d'Agricultura, Ra-
maderia i Pesca
Vista la conveniencia d'apropar la gestió deis servéis
i funcions del Departament d'Agricultura, Ramade-
ria i Pesca ais seus destinataris directes i la necessi-
tat d'actuar d'acord amb els principis de coordinació
i eficacia;
Vistos el Decret 250/1982, de 30 de juliol, de creaci6
dels Serveis Territorials del Departament d'Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca, i el Decret 323/1985,
d'ampliaci6Ordeno: de la xarxa d'oficines territorials,
Ordeno:
Article 1. Es creen les Oficines Comarcáis del De-
partament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, amb
seu a cadascuna de les comarques de Catalunya, amb
la finalitat de coordinar totes les actuacions i fun-
cions que dugui a terme l'esmentat Departament
dins el seu ámbit territorial.
Article 2. 2.1. S'íntegren a les Oficines Comarcáis

totes aquelles unitats del Departament d'Agricultu-
ra, Ramaderia i Pesca, tant les existents com lea
que es puguin crear en el futur, que estiguin ubica-
des en el seu ámbit territorial i l'actuació de les
quals es desenvolupi exclusivament en aquest terri-
tori.
2.2. Així mateix, queda integrat tot el personal que
prestí els seus servéis en aqüestes unitats.
Article 3. Les Oficines Comarcáis depenen de la
unitat del Departament d'ámbit territorial immedia-
tament superior.
Article 4. 4.1. El Cap de les Oficines Comarcáis será
de lliure designacid i cessament entre el personal
compres a l'article 3.1 de la Llei 17/1985, de 23 de
juliol, de la Funció Pública de l'Administració de
la Generalitat.
4.2. La provisió d'aquesta placa requerirá convocato-
ria previa.
D.O.G.C. no 777. 12.XII.1986

Decret
de 4 de desembre sobre adequació de les funcions
i l'estructura orgánica del Servei d'Extensió Agraria.
D.O.G.C. n» 781. 17.XII.1986.

DEPARTAMENT DE SANITAT I SEGURETAT SO-
CIAL

Ordre
de 7 de febrer de 1986 per la qual es convoca con-
curs per a l'adscripció deis Veterinaris Titulars amb
destinació definitiva a Catalunya.
D.O.G.C. nü 656. 7.III.1986.

defebrer
de 10 d'abril sobre desplegament reglamentari de
la Llei 15/1983, de 14 de juliol, de la higiene i el
control alimentan.
D.O.G.C. no 700. 30.V.1986.

Ordre
de 27 de novembre de 1986 de provisió de places
de coordinadors ais Servéis Veterinaris Oficiáis.
D.O.G.C. nC 775. 10.XII.1986.

Ordre
de 28 de novembre de 1986 d'intervencions sanitáries
oficiáis ais escorxadors.
D.O.G.C. ns 775. 10.XÜ.1986

Roso lució
d'l d'Agost de 1986 per la qual es resol definitiva-
ment el concurs per a l'adscripci6 de V.T. amb desti-
nació definitiva a Catalunya convocat per Ordre
de 7 de febrer de 1986.
Ates l'expedient del concurs per a l'adscripció de
Veterinaris Titulars amb destinació definitiva a Ca-
talunya, convocat per Ordre de 7 de febrer de 1986
(DOGC núm. 658, de 7.3.1986);
Ates que ha estat feta pública la llista d'admesos
i exclosos mitjancant una Resolució de 12 de maig
de 1986 (DOGC núm. 689, de 23.5.1986), rectificada
per una Resolució de 4 de juny de 1986 (DOGC núm.
699, de 13.6.1986) i elevada a definitiva per una Re-
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Bollició de 10 de julio! de 1986;
A teses les bases de la convocatoria, complerts tota
el* requisita légala i tenint en compte la proposta
del Tribunal del concurs;
61a Départaments de Sanitat i Seguretat Social i
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca resolen el present
concurs, i adjudiquen les destinacions que s'especifi-
quen en l'Annex, ais concursants que igualment s'hi
detallen.
Els adjudicataris s'hauran de presentar en un termini
de 20 dies hábils, a comptar des de l'endemá de la
publicació de la present Resolució, a la seu deis ór-
gans territorials del Departament de Sanitat i Segu-
retat Social i del Departament d'Agricultura, Rama-
deria i Pesca, d'acord amb la seva adscripció, ais
efectes que aquesta els siguí diligenciada en el seu
títol administratiu.
Contra aquesta Resolució els interessats podran in-
terposat recurs de reposició, previ al contenciós ad-
ministratiu, davant aquests Départaments en el ter-
mini d'un mes comptat a partir de l'endemá de la
publicació de la present Resolució al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.

Annex
Adscripció Veterinaris Titulare

Partit Veterinari: 1 - Alt Penedés
Departament de Sanitat i Seguretat Social
Alvarez i Ordas, Ángel
Justel i Parada, Ramón
Mercadé i Pons, Josep
Mestres i Duran, Félix
Departament d'Agricultura, Ramaderia i pesca
Alastuey Soteras, Teodoro
Dugo i Tienda, Manuel G.

Partit Veterinari: 2 - Anoia
Departament de Sanitat i Seguretat Social
Navarro Martín, Antonio
Rué i Piqué, Eduard
Serra i Roig, Joaquim
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Marti i Pucurull, Josep

Partit Veterinari: 3 - Bages
Departament de Sanitat i Seguretat Social
Vicente i Guillen, Manuel

Partit Veterinari: 4 - Baix Llogregat
Departament de Sanitat i Seguretat Social
Galán Luque, Pedro Luis
Gutiérrez-Barquin Berridi, Mariano
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Carol i Foix, Agust!

Partit Veterinari: 6 - Barcelonês
Departament de Sanitat rgnacioi Seguretat Social
B o z a l o n g o CompanysiArag6n, Utges,rgnacio
Companys i Utges, Vicenc

Partir Veterinari: 7 - Garraf
Departament de Sanitat i Seguretat Social
Puig i Vila, Huís

Partir Veterinari: 8 - Maréame
Departament de Sanitat i Seguretat Social
Guixeras i Vehí, Jnimio
Loustau i Estévez, J. Lluís
Pages i Isern, Josep Ma.

Partit Veterinari: 9 - Osona
Departament de Sanitat i Seguretat Social
Guixeras i Vehl, Jaume
Loustau i Estévez, J. Uuis
Pages i Isern, Josep Ma.

Partit Veterinari: 10 - Valles Occidental
d e J a u m e de Sanitat i Seguretat Social
Cuello i Crespo, Armand
Gracia i Bardají, Tirso
Lucena Sola, Juan
Marcos Marcos, Ambrosio
Villa i Sánchez, Agustí

Partit Veterinari: 11 - Valles Oriental
Departament de Sanitat i Seguretat Social
Alvareda i Perelló, Joan
Berga i Jutglar, Josep
Oras i Dalmau, Manuel
Sáenz Ibáñez, Alfredo
Viñas i Bemadas, Joaquim

Partit Veterinari: 12 - Alt Empordá
Departament de Sanitat i Seguretat Social
Godia i Ribes, Josep
González Chamorro, Gregorio
Padrosa i Brossa, Miquel
Pumarola i Thomas, Joan
Querol Bueno, Mariano
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Grau i Llavanera, Alfons Ma.
Vila i Quera, Lluis Ma.

Partit Veterinari: 13 - Baix Empordá
Departament de Sanitat i Seguretat Social
Mendieta i Peñalosa, Rafael
Rocas i Sicars, Joaquim
San Andrés Garcia-Patrón, Víctor
Vicente Izquierdo, Fernando
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Ribas i Fornells, Francesc

Partit Veterinari: 15 - Garrotxa
Departament de Sanitat i Seguretat Social
López del Valle, Alfonso
Martin i Hernández, Florenci
Navarro i Sánchez, Joan
Olivas i Passolas, Josep
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Plana i Feixas, Pere

Partit Veterinari: 16 - Gironês
Departament de Sanitat i Seguretat Social
Alcalde i Batlle, Ángel
Bayona i Bonshoms, Francesc
González Chamorro, Claudio
Gratacós i Masanella, Jaume
Pons i Florit, Josep Ma.
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Quintanas i Ven tula, Josep Ma.

Partit Veterinari: 17 - Ripollés
Departament de Sanitat i Seguretat Social
Nogareda i Giíré, Ernest
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Perpinyá i Rovira, Valentf

Partit Veterinari: 18 - La Selva
Departament de Sanitat i Seguretat Social
Costa i Bernadas, Josep
Díez-Rodrlguez i Feliz, Enric
Fábrega i Dalmau, Jaume
Turón i Puig, Josep
Vila i Vidal, Josep Ma.

Partit Veterinari: 19 - Alt Urgell
Departament de Sanitat i Seguretat Social
Fernández Esteban, Adolfo

Partit Veterinari: 20 - Les Garrigues
Departament de Sanitat i Seguretat Social
Mata i Vilches, Josep
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Ñus i Castellamau, Josep
Torrens i Rosell, Francesc

Partit Veterinari: 21 - La Noguera
Departament de Sanitat i Seguretat Social
Arqué i Sala, Ramón
Rico i Díaz, Miquel
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Dalmau i Busquets, Miquel
Pérez i Campillo, Tomás

Partit Veterinari: 22 - Pallars Jussá
Departament de Sanitat i Seguretat Social
Peña i Martínez, Jesús
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Collado i Vilella, Francesc

Partit Veterinari: 23 - Pallars Sobirá
Departament de Sanitat i Seguretat Social
Riu i Monso, Josep Ma.

Partit Veterinari: 24 - La Segarra
Departament de Sanitat i Seguretat Social
González i Coello, Josep Ma.
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Delgado i de las Heras, Lluis

Partit Veterinari: 25 - Segriá
Departament de Sanitat i Seguretat Social
Gil i de Bernabé i Sala, Ma Montserrat
G6mez Abente, Emiliano
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Bendicho Carral, Fernando
Llinàs i Call, Alfons
Sebastián Gómez, Vicente
Toran i Escorihuela, Joan A.
Torrent i MollevS, Mateu

Partit Veterinari: 27 - Urgell
Departament de Sanitat i Seguretat Social

Granell Fuertes, Fernando
Hernández del Rey, José A.
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Aristizábal Lerin, Artemio
De Moner i Canut, Manuel
Secanell i ("olí, Jaume

Partit Veterinari: 28 - Val d'Aran
Departament de Sanitat i Seguretat Social
Guardia í Sansalvadó, Francesc

Partit Veterinari: 29 - Alt Camp
Departament de Sanitat i Seguretat Social
Guiral i Grau, Jesús
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
González i Herraiz, Pedro
Tous i Arnavat, Joan Josep

Partit Veterinari: 30 - Baix Camp
Departament de Sanitat i Seguretat Social
Mesa Sobriel, Alejandro
Sebastián i Martín, Pedro
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Bonacasa Fernández, L. José
Insausti i Estanga, Rufo
Partit Veterinari: 31 - Baix Ebre
Departament de Sanitat i Seguretat Social
Josa Pérez, Juan Ma.
Valenzuela i Castaño, Angels Trinitat
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Alegre i Moreno, Anselm
Gómez i Toran, Serafí

Partit Veterinari: 32 - Baix Penedés
Departament de Sanitat i Seguretat Social
Pedra i Teres, Josep
Partit Veterinari: 33 - Conca de Barbera
Departament de Sanitat i Seguretat Social
Liñán Cortés, Jesús
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Pucurull i Martí, Joan
Partit Veterinari: 34 - Montsiá
Departament de Sanitat i Seguretat Social
Torrero Gay, Pedro
Partit Veterinari: 36 - Ribera d'Ebre
Departament de Sanitat i Seguretat Social
Del Rio Cuesta, Ignacio
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Osorio Chana, Lorenzo

Partit Veterinari: 37 - Tarragonés
Departament de Sanitat i Seguretat Social
Buil Monzón, Ma. Soledad
Carrillo i Carral, Ángel
Yus rrano, Carlos
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Garreta i Cardiel, Josep L1uis

Partit Veterinari: 38 - Terra Alta
Departament de Sanitat i Seguretat Social
Castelreanas Puyo, Lorenzo
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Andrés i Lapuerta, Alfred

D.O.G.C. nO 727. 13.vm.1986
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DIAKAP (Sulfametoxipiridacina + Trimetoprim)
GENTAMICINA INQUIFASA (Gentamicina base 10 mg/ml)
ERITROKAP (Complejo antibiótico y antiflogístico)
DEXAMETASONA INQUIFASA (Dexametasona 21-isonicotinato 1,25 mg/ml)
OXITOCINA INQUIFASA (Oxitocina pituitaria 10 U.l./ml)

INVESTIGAClONCS QUlMICAS
l ARMACEUTICAS, S.A

Apartado de Correos 201
Telélonos 52 19 19 - 52 17 30
Télex 56514
TARRAGONA (ESPAÑA)

Y

INQUIFASA



CLAMOXYL L.A
48 horas

48 HORAS

Suspensión lista para su empleo
Intensa y larga acción terapéutica

48 HORAS

VETERINARIA

USO VETERINARIA

BEECHAM ahora
su acción es

tan larga
como rapida

BEECHAM


