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Novetats Abril-Maig

• NUTRICIÓ
j.L. Howard. Current velennary therapy: Food animal practice. Saunders, 1986.

• LEGISLACIÓ VETERINÁRIA-CEE
Ministerio de Sanidad y Consumo. El ejercicio de ¡as profesiones de médico, odontólogo-dentista,
farmacéutico y veterinario en la CEE. Ministerio de Sanidad y Consumo, 1989. (donatiu)
Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación. Principales disposiciones de ¡a CEE en el sector
de ¡a legislación veterinaria. Ministerio de Agricultura (...), 1988.

• ORGANITZACIÓ PROFESSIONAL
M. Andrés Capo Marti. Veterinario legal con deontologia. Ed. Universitarias y científicas, 1989,

• TESIS DOCTORALS
Ivonne Espada Genach. Modificaciones clínicas y biopato/ógicos en pollos broiler intoxicados con
Aflotoxino ñ. (donatiu de fautor)
Lluís Monreal Bosch. Valoración clínica y biopatológica del esfuerzo prologado tipo raid en el CQÜOÍIO.

(donatiu de l'autor)

• INDÚSTRIES-LEGISLACIÓ
Josep M. Serra. Guía de legislación sobre industrias agrarias y alimentaris. Col·legi Oficial d'engin-
yers agrònoms de Catalunya, 1985. (donatiu)

• INDÚSTRIES AGROPECUÁRIES
E. Sanz Parejo. Bases para eí diseño de alojamientos e instalaciones ganaderos. Associació d'engin-
yers agrònoms de Catalunya, 1985. (donatiu)
Jaume Porta i Casanellas. Técnicas y experimentos en edafología. Col·legi Oficial d'enginyers
agrònoms de Catalunya, (donatiu)
Universitat Politècnica et al (.„). 2 curso de ordenación del territorio. Universitat Politécnica, 1986.
(donatiu)

• AGRONOMIA
Ignasi Romagosa et al (..,), Los bases de la producción vegetal: The basis of corp productlon.
Associació d'enginyers agrònoms de Catalunya, (donatiu)

• FUNDACIÓ PURINA (Donatiu col·lecció Monografies)
H.B. Lewis. 8one narrow evaluation in veterinary practice. Purina, 1979.
A.H. Rebar. Handbook of veterinary cytology. Purina, 1980.
j.F. Williams. Diagnosis of gastrointestinal parasitism. Purina, 1975.
Warren Anderson, Canine ollergic inhalant dermatitis. Purina, 1975.
Karl A. Osborne. Handbook of canine and feline urynolisis. Purina, 1981.
A.H. Rebar. A cose onented approach to sma/l animal biochemical profiling. Purina, 1983.
J.M. Owens, Radiographic interpretaron for the smaíl animal clinician. Purina, 1982.
Rich, The morphology of canine and feline bbod celis. Purina, 1976.
Miquel Luera et al (...). Actualidad del complejo urinario del gato. Purina, 1989.

• CAÇA-ESTAT ESPANYOL
MlnlsterloCAÇA-ESTAT de Sanldad y Consumo. Guia de las pf/ncipales especies de cozo en Espoño y su consu-
mo. Mlnlsterlo de Sanldad y Consumo, 1988. (donatiU)

• ANUARIS
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La agricultura, la pesca y la alimentación españo-
las en 1988. Ministerio de Agricultura, 1989.



• INVESTIGACIÓ
Ministerio de Educación y Ciencia. Proyectos de Investigación. Resumen, 1987, (donatiu)

• ALTRES
Enric Gràcia. Experiments casolans per descobrir adulteracions. Aquari, 1982. (donatiu)
Heidí Best. Com practicar l'equitació Col. Petites guies Blume. Blume, 1982. (donatiu)
Diego Ferrer. Ca¡a\ i Barcelona. Fundació Uriach, 1989. (donatiu)

Agraïment
Lontinuant amb el procés de renovació del fons de la Biblioteca aquest cop volem agrair la

col·laboració de M. Teresa Rigau, i corregir l'error d'impressió que substituí el nom de M. Teresa
Mora pel de M. Teresa Roca en l'anterior butlletí.

Informacions
Nou catàleg de l'INRA. L'intitut Notionaíe de Recherche Agronomique (INRA) francès, ha editat

el catàleg anual de novetats. Seguint amb la lima de recerca i divulgació agro-pecuàna presenten
diferents tipus de publicacions, periòdiques, seriades, monografies, videocassettes i mapes, amb
una amplitud de temes que va des de la producció, patologia, nutrició, reproducció animals, fins
a agronomia, agricultura, edafología i economia agrícoles. Sens dubte les publicacions de l'INRA
són de gran utilitat per als professionals del món agro-pecuari que desitgen i són conscients de
la necessitat d'informació i renovació de tècniques i coneixements, mentre esperem que algun
organisme del nostre país endegui una linia d'investigació i recerca seriosa pel que fa al sector
agropecuari.

Per a compres i sol • licituds de catàlegs: MUNDI - PRENSA LIBROS, Castelló 37, 28001 Madrid.

Per a finalitzar volem fer una breu puntualització referent al fons antic de la Biblioteca col·le-
gial. El col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona no es propietari ni dipositari de cap incunable.
El llibre més antic de que disposem va ser imprès a València l'any 1686, i els incunables són llibres
impresos abans dels 1501, per això se'n diu que són de la infantesa de la imprempta, d'aquí el
seu nom genèric (del llatí cunabulum = bressol).

Per últim només informar-vos que l'horari d'estiu de la Biblioteca que començarà el proper
18 de juny serà el següent;

De 9.30 a 13 h, dilluns, dimecres, dijous i divendres.
De 16 a 19 h, dimarts.

Curs de Formació Ocupacional: Apicultura
Inici: Juny 90.

- Temes bàsics: biologia, comportament, flora, malalties...
- Desenvolupament teòric-pràctic de les tècniques de maneig.
- Productes apícoles: composició, extracció i envasat.
- Comercialització.
- Practiques en aplans,
- VIsites tècniques,



Requisits: Estar inscrits a l'Oficina de l'INEM.

Lloc: CRIA, Centre de recursos i investigació Apícola. C. Roger de Llúria 41, pral, Tel.;
317 67 90,

Curs de reproducció
Organitza AVEPA i patrocina INTERVET. Se celebrarà els dies 2 i 3 de juny al Col·legi

Veterinari de Navarra. Av. Baja Navarra, 47. Interessats contacteu amb el Dr. Justo Berganzo al
telèfon (948) 26 75 04.

Seminari sobre reproducció
Se celebrarà els dies 2 i 3 de juny a Pamplona a càrrec dels Drs. C. Dumond, A. Prats i

E. Casas a la seu del Col·legi de Veterinaris de Navarra.

Curs de metodologia en educació per a la salut
Organitzat per l'Associació d'Educació per a la salut es farà a Madrid dei 4 al 8 de juny a

l'Aula del Servei de Medicina Preventiva de l'Hospital Universitari de San Carlos. Tel.:
243 75 04.

Els temes a tractar són els següents:

Educació per a la salut en temes generals • Canvi de comportament • Motivació i aprenentatge
• Tècniques i dinàmica de grup • Dimensió sòcio-cultural de la comunitat • Participació comunità-
ria • Planificació i programació en educació per a la salut • Material i mètodes en educació per
a la salut • Avaluació en educació per a la salut.

Taula rodona: Les Associacions Professionals
Alimentàries en el marc comunitari

Dijous 7 de juny de 1990 a les 19.30 h. a l'Institut Químic de Sarrià. Organitzat per l'Associació
Catalana de Ciències de l'Alimentació.

Curs sobre l'economia de la salut i la gestió
sanitària: Nous instruments per a la gestió

Curs intensiu que se celebrarà els dies 718 de juny a l'Escola Lliure de Dret i Economia de Ma-
drid.

El director d'aquest curs ès el professor Guillem López Casasnovas, doctor en Economia per
la Universitat de York i professor d'Hisenda Pública de la Universitat de Barcelona.

El curs està destinat a professionals amb responsabilitats de gestió sanitària en centres sanitaris
públics i privats, Administracions Sanitàries i indústries relacionades amb el sector sanitari.

Els mòduls del programa són els següents:

Gestió sanitària • Nous instruments • L'hospital com a empresa, missió, entorn i cadena de valor
• La funció de control de gestió ais hospitals.

Per a mès informació: Escuela Libre de Derecho y Economia. Sebastián Herrera, 15. 28012
Madrid. Tel.: 468 33 31.



IV Jornada d'actualitzacions i avenços en
immunologia

Organitzada per la Secció d'Immunologia Experimental de la Societat Catalana de Biología,
Societat Catalana d'Immunologia de l'Académia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.
Passeig de la Bonanova, 47. Barcelona.

Seminari Avepa-Friskies d'oftalmologia
Es desenvoluparà els dies 9 i 10 de juny a Torremolinos i estarà a càrrec del Dr. Marc Simón,

Curs Avepa-Friskies d'urgències en petits
animals

Organitza AVEPA i patrocina FRISKIES. Se celebrarà eis dies 9 i 10 de juny a l'Hotel Mana
Isabel, Santander. Interessats contacteu amb Tomás Elvira al telèfon (942) 23 68 25.

VI Curs pràctic sobre tècniques
inmunohematològiques eritrocitàries per a
postgraduats

Es desenvoluparà del dia 11 al 22 de juny de 15 a 21 h. de dilluns a divendres al Banc de Sang
de la Creu Roja Espanyola a Barcelona. Dos de Maig, 301. 08025 Barcelona.

La direcció del curs és a càrrec del Dr. Lluís Puig i la coordinació de la Dra. Júlia Mas. Per a
informació i inscripcions us heu de posar en contacte amb la Sta. Olivencia al telf.: 347 88 77, de
dilluns a divendres de 8 a 15 h.

IV Curs nacional i I Internacional de
fibroendoscopia digestiva en petits animals

Se celebrarà a Càceres els dies 14, 15 i 16 de juny. El curs está organitzat per la càtedra de
cirurgia de la Facultat de Veterinària de Càceres, la Secció d'Endoscopia digestiva de l'Hospital
Clínic Universitari de Saragossa i la Fundació Foruria Franco,

Informació: Prof. Dr. M. A. Vives. Càtedra de Cirurgia. Ctra. de Trujillo s/n. 10071 Càceres.
Tel.: (927) 25 71 00.

Cursos de l'Institut Català de la Nutrició
Del 18 al 22 de juny es desenvoluparà el cur sobre Obesitat: etiopatogènia i tractament, a

càrrec del Dr. E. Puyalto Ballarí.
L'objectiu del curs és actualitzar i aprofundir els diferents aspectes epidemiologies, fisiopatoló-

gics, psicològics, climes i terapèutics de la obesitat sota un criteri multidisciplinar!.
Per a més informació: INCANU. C. París, 132. ler. C. 08036 Barcelona, Tel.; 322 72 11.

Curs d'Hematologia. Clínica Veterinària
Organitzat per la Unitat de Medicina Veterinària del Departament de Patologia i de Producció

Animal de la UAB, se celebrarà els dies 21 I 22 de juny amb els temes següents:

Obtenció de mostres de sang • Estudi del sistema eritrocitari • Estudi del sistema leucocitan •
Estudi del sistema trombocitari • Planificació d'un laboratori bàsic en hematologia clínica.

Per a més informació, tel,: 581 19 68 - 581 10 90.



Boletín Oficial del Estado
BOEnúm 88. 12 04 1990
Aliments. Indústria i Comerç. Dissolvents d'extracció.- Real Decret 472/1990 de 6 d'abril
pel qual es regulen els dissolvents d'extracció utilitzats en l'elaboració de productes d'alimentació
i els seus ingredients.

BOEnúm. 88. 12.04.1990
Patents d'invenció. Legislació. Espanya.- Real Decret 471/1990 de 6 d'abril pel qual s'esta-
oleix la realització de l'mforme sobre l'estat de la tècnica pel registre de la propietat industrial
en leí sol·licituds de patents del sector d'agricultura i alimentació.

BOEnúm.92. 17.04.¡990
Correcció d'errades del RD 471 /1990 de 6 d'abril pel qual s'estableix la realització de I1 informe
sobre l'estat de la tècnica pel Registre de la propietat industrial en les sol·licituds de patents del
sector d'agricultura i alimentació.

BOEnúm. lü. 09.05 1990
Plaguicides. Residus.- Real Decret 569/1990 de 27 d'abril relatiu a la fixació de continguts
màxims pels residus de plaguicides sobre i als productes d'origen animal.

BOEnum 88 12.041990
Carn. Hormones.- Real Decret 570/1990 de 27 d'abril relatiu a l'intercanvi d'animals tractats
amb determinades substàncies d'efecte hormonal i la seva carn. .

BOEnum. 92. 17041990
Bestiar boví. Normes Sanitàries. Importació.- Real Decret 495/1990 pel qual s'estableixen
les condicions sanitàries que han de reunir els animals vius de les especies bovines i porcines
importants de tercers països.

BOEnúm. 95. 20.04.1990
Carn fresca. Certificats sanitaris. Importació. Suïssa.- Ordre de 7 d'abril de 1990 per la
qual s'estableixen els models de certificat i les condicions de sanitat animal per a la importació
de carns fresques provinents de Suïssa.

BOÍnúm. 98. 24.04.1990
Oli de gira-sol. Reglamentació tècnic-sanitària,- Real Decret 494/1990 de 16 de març pel
qual es modifica la reglamentació técnic-sanitàna d'olis vegetals comestibles aprovada pel RD
308/83 de 25 de gener pel que fa a les característiques físic-químiques que han de reunir els olis
de girasol.

BOEnúm, 96. 21.04.¡990
B. boví. Reproductors. CEE.- Ordre de 16 d'abril de 1990 per la qual s'actualitzen les condi-
cions zootècniques pel comerç intracomunitari i amb tercers països de reproductors i material
genètic bovi de pura raça.

Diari Oficial de la Generalitat
DOGnúm, 1287.04.05.1990
GENERALITAT DE CATALUNYA. NOMENAMENTS
Ressolució de 23 d'abril de 1990 de nomenament de membres del Consell de Protecció de la Na-
tura,



DOG núm. 1776 0405.1990
GENERALITAT DE CATALUNYA. NOMENAMENTS
Ressolució d'I de març de 1990 per la qual es nomena, per lliure designació, el Sr. Joan del Peso
i Díaz com a subdirector general de conservació de ta natura de la Direcció General del Medi Na-
tural.

DOG. núm. 1.281 20.04.1990
NUTRICIÓ. HÀBITS. CATALUNYA
Ordre de 3 d'abril de 1990 de creació del programa d'alimentació i nutrició.

El Dr, Manfred Buttgereit, veterinari a la localitat de Detmold (República
Federal d'Alemanya), està interessat en donar possibilitat a una veterinària

de treballar a la seva clínica veterinària durant un any.
El Dr. Manfred Buttgereit té una clínica veterinària que es dedtca

principalment als petits animals, però també tracta
cavalls i altres animals de granjes.

Els interessats us podeu possar en contacte:

Dr. Mandred Buttgereit. Stoddartstr. 55. D4930 Detmold 24 RFA
Tel.: 0 52 32 / 8 86 60

ES TRASPASSA

Clínica de petits animals amb tenda i perruqueria a Molins de Rei.
Moltes fitxes de clients.

Inscrita al Reglament de Clíniques de Petits Animals.

Interessats truqueu al tel.: 668 76 02

ES VEN

electrocardiograf "Cordioiine" (80.000 ptes.
i raf"Cor dioline" (80.000 ptes.)

Interessats truqueu al tel.: 205 72 38



Acta Junta de Govern del dia 24-4-90
Sent les 18.30 hores del dia 24 d'abril de 1990 es reuneix, en segona convocatòria, la Junta

de Govern del Col·legi Oficial de Veterinaris de la provincia de Barcelona amb ía presencia de
tots els seus membres.

1) Es procedeix a la lectura de l'acta de la sessió anterior, celebrada el día 27-2-90, la qual
es aprovada per unanimitat.

2) Relació Col·legi, Consell, Consejo. Temes econòmics,- Es parla de les relacions econòmi-
ques entre el Consejo de Madrid, Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i el Col·legi de
Barcelona, tant per lo que fa referència a les quotes del Fondo de Previsión Veterinaria com a
les quotes del Consejo, calendan de pagaments, etc. En quant al Col·legi de Barcelona, donat
que les quotes del Consejo les gestionarà el Consell de Catalunya conjuntament pels quatre
col·legis catalans, el darrer pagament a Madrid del nostre Col·legi serà el 30-3-90, per després
fer-ho mitjançant el Consell.

3) Veterinària Oficial, concursos, oposicions, interins. Manteniment de places,- S'exposa l'es-
tat actual de la veterinària de l'Administració i de les reunions amb els Departaments del DARP
i Sanitat, concurs de trasllat, oposicions i interins, dates de la publicació al DOGC dels veterinaris
participants en el concurs de trasllat, veterinaris que han aprovat les darreres oposicions i ocupació
de places després del concurs, interins, interins desplaçats i obtenció de noves places, vacants i
sobretot el vetllar perquè no es perdin places, es a dir, llocs de treball.

4) Assessoria Jurídica i jubilats.- Com a conseqüència d'una nota de l'Assessoria Jurídica en
quant a jubilats i possibilitats de seguir treballant després de la jubilació, publicada a «la Circular
Informativa del Col • legi de data 26-3-90, la qual es qüestionada pel company Joaquim Viñas donat
que no es prou clara i pot donar peu a falses interpretacions per part del col·legiats, es va
proposar que l'Assessoria Jurídica tornés a publicar-la fent aclariment dels punts dubtosos de la
mateixa.

5) Campanya Antirábica. Ajuntament i DARP.- El senyor Florit parla de la Campanya Antirá-
bica i de les reunions mantigudes amb el DARP, dels contactes amb l'Ajuntament de Barcelona
sobre la campanya del mateix i la seva campanya publicitària, així com de les cartes creuades
entre els senyors Clos, Monzón i Espagnolo.

6) Reflexions sobre les reunions amb la Junta del Fons Mutual d'Ajuda, Comitè de Deontologia
i Comitè de Clíniques de Petits Animals..- S'exposen els resultats i conclusions de les reunions
amb les esmentades Juntes, celebrades els dies 6-3-90, 1-2-90 i 27-2-90, respectivament.

7) Reflexions sobre les reunions amb l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya i AVE-
PA.-S'exposen els resultats i conclusions de la reunió amb l'Acadèmia, celebrada el 13-3-90,
restant pendent la reunió amb AVEPA.

8) Activitats de Secretaria.- Altes col·legials: Marc Bartolomé Rebés (1361) • Begoña Mañas
Segura (1362) • Mercè Gil Bonhome (1363) • Francesc Pedrol Claramunt (1364) • Pere de las
Muelas Rey (1365) • Gloria Espejo Marimon (1366) «Lidia Ballber Papaceit (1367) • Berta Junóla
Manent (1368) • Lidia Massip Graupera (1369) • Rosa Fàbregas Ferrer (1370) • Adela Silvan
Muñoz ( I37I) • Rafael Escribano López (1372) • Carlos Masvidal Valle (1373) • Alexandre
Vencat Forcadell (1374) • Josep Coma Bayes (1375) • Jordi Miró Pérez (1376) • Sara Gasch
Garcia (1377) • Marisol Portóles Hernández (1378) • Joana Visa Esteve (1379) • Josep Bnngue
Coll (1380) • Eduard Bardia Divins (1381) • Joan Cesan Antunez (1382) • David Prandi Chevalier
(1383) •Angels Carbó Loza (1384).
fíoixes: A petició pròpia: Manel Carmona Sánchez • Ángel Lázaro Porta • Francesc Carrè Salort
• Miguel Valentim i Carmen Merino Galicia.-Per trasllat Col·legi Girona: Anna Martell Bar-
rubes.



Fons Mutuol d'Ajuda: Amb càrrec al mateix es concedeixen els següents ajuts: 5.000.- pessetes
a la companya Margarida Garcia, pel naixement d'un fill; 15.000,- pessetes a Teresa Bonilla Elías
i 5.000,- pessetes a Elisenda Simó Calle, per les respectives intervencions quirúrgiques.
• El Secretari ha atès a 54 col·legiats sobre vans temes, que van des de modus operandi amb
receptes de psicotròpics, reconeixements de signatures, exportacions d'aliments i animals vius,
Certificats Tècnics-Sanitans. o sobre cursos de perfeccionament varis, com per exemple en Acuí-
cultura, etc.
• Ateses a 24 persones o entitats no veterinàries sobre temes varis que no són del Comitè de
Deontologia o d'altres.
• Consulta de TV3 mitjançant un vídeo sobre el programa "Com a Casa", en el qual el senyor
Ripoll parla de gossos, sent assessorats per AVEPA.
• Denúncia sobre irregularitats de gossos importats de Bèlgica i contactes amb la Guàrdia Civil Ju-
dicial.
• S'exposa a la Junta la carta tramesa als col·legiats interins de l'Administració desplaçats,

9) Biblioteca. Fons de llibres i revistes. Arxiu.- Es tracta del fons de llibres i revistes, així com
de la compra dels elements necessaris per un eficaç arxiu.
10) Precs i preguntes.- Informe del senyor Beltran, advocat del Col·legi, sobre el RETA i in-
cloure'l en una propera Assemblea General de Col·legiats,
• El senyor Molist recorda que els veterinaris no col·legiats no poden exercir.
• La senyora Pilar Gurria exposa els següents temes:
La necessitat de donar un carnet per l'ús de la Biblioteca, podent servir el carnet col·legial, •
L'estat actual de la Borsa de Treball.
• Finalment es resol sobre expedients pendents.
I sense més assumptes que tractar i sent les 21 hores, s'aixeca la sessió.

PREMI INTERNACIONAL SEPOR D'INVESTIGACIÓ
I EXPERIMENTACIÓ EN PORCICULTURA

A fi de millorar el nivell tecnològic del sector porcí espanyol, la Setmana Nacional de Porcí,
amb el patrocini de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Lorca, convoca un premi
denominat SEPOR. que lliurarà al millor treball presentat d'investigació i experimentació sobre
el camp de la porcicultura.

Per a més informació: Secretaria de la Sepor, Apartat de Correus 139, 30800 LORCA
(MÚRCIA). Tel.: (968)46 89 78

FORMULARI DE CONSENTIMENT PER INTERVENCIONS
SOTA ANESTESIA O EUTANASIA

Posem en coneixement dels col·legiats interessats que el Consell de Col·legis Veterinaris de
Catalunya ha editat els esmentats formularis, els quals poden ser retirats d'aquest Col·legi al preu
de 1,000 pts. el talonari (50 formularis), o bé per fulles soltes (20 pts. cadascuna),



71 FITXA DEMANDA DE LLOC DE TREBALL
Per tal de posar en funcionament la nostra Borsa de Treball, us agrairíem ens feu arribar les dades
següents en cas que tingueu alguna oferta o demanda a fer

Nom

Adreça.

Telèfon

A) Edat

Permís de conduir G

B) Estudis universitaris

Estudis

Especialitat

Promoció

Lliure del Servei Militar G

Cotxe propi G Dispon, desplaçament G

C) Nivell universitari

Segon cicle G

Llicenciat G

D) Idiomes (indiqueu-ne el nivell: E = Elemental / M = Mitjà / S = Superior)

Anglès Francès Alemany Català Altres (especifiqueu)

Escrit

Llegit

Parlat

Traduït . . .

Títol (S/N)

E) Altres estudis

F) Experiència anterior:

Experiència en un àrea determinada Temps

G) Observacions

• É



FITXA D'OFERTA DE LLOC DE TREBALL

Dades de l'empresa

Denominació social

Adreça

Població (C.P.)

Activitat de l'empresa

Sector

tel. __

Prov.

Tipus de Societat

Responsable procés de selecció

Contacte amb

tel.

tel. horari

Tramesa currículums . ] Si G No

Tipus de treball ofert

Tipus d'ocupació

Indiqueu amb una X quines àrees especifiques suposa el desenvolupament d'aquesta tasca:

D Patologia de grans animals

D Patologia d'animals de companyia

D Ecologia i medi ambient

D Nutrició i formulació de pinsos

D Comercial

G Investigació i desenvolupament

D Anàlisis microbiològiques

D Patologia d'aus i conills

D Patologia d'animals exòtics i salvatges

D Producció animal

D Administració i gestió

D Aqüicultura

D Control hígio-sanitari d'aliments

G Anàlisis físico-químiques

D Tecnologia i producció de productes carmes G Tecnologia i producció de productes làctics

D N u t r i C I ó I formulació de pinsos

i derivats

Categoria

Domicili de treball

Localitat (C.P.)

Data incorporació

Duració

Duració

Nombre de places

Prov.

Tipus de contracte

Jornada

Retribució bruta anual



Requisits canditats

A) (Només ompliu-ho en cas que sigui imprescindible)

Lliure del Servei Militar D

Permís de conduir D Cotxe propi D

B) Estudis universitaris (I = Imprescindible / P = Preferent)

Estudis

Especialitat

Estudis

Especialitat

C) Nivell universitari

Segon cicle D

Llicenciat D

Dispon, desplaçament C

D I L

D I C

D I

D) Idiomes (indiqueu-ne el nivell: E = Elemental / M = Mitjà / S • Superior)

Anglès Francès Alemany Català Altres (especifiqueu]

Escrit

Llegit

Parlat

Traduït . . .

Titol (S/N)

E) Altres estudis

F) Experiència anterior:

No cal experiència D

Experiència en un àrea determinada

G) Observacions

Qualsevol tipus d'experiència

Temps

• •


