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T
DIRECCIÓ GENERAL DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

Tal com es va comentar en el darrer FULL INFORMATIU el proper dia 1 de
gener de 1992 entrarà en vigència l'Impost sobre Activitats Econòmiques. La De-
legació Provincial de Barcelona ja ha tramès al Col legi el suport informàtic amb
la taula de conversió entre les actuals llicències fiscals i el Futur Impost. Per
tant, aquells col·legiats que ho desitjin poden passar per la seu del Col legi per
complimentar la seva tramitació. Tot recordant els plaços de presentació que
són:

Del 9 de setembre al 13 de desembre de 1991, per a qui ja
l'activitat o la inicia abans del dia 13 de desembre.

exercia

Del 13 al 31 de desembre de 1991, per a qui iniciï el desenvolupament de
l'activitat en el període comprès entre aquestes dues dates

• • :

: -

CURS D'ADDITIUS

Durant els dies 14 al 24 d'octubre s'ha celebrat organitzat conjuntament pel
Col·legi Oficial de Biòlegs i el Col legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, un curs
sobre Additius alimentaris. Al Curs coordinat per Antoni Cañas i M» Teresa Mora hi
hnn assistit 65 persones, fet que suposa un èxit tant do participació com

trganització El Cura ha complert amb escreix el seu objectiu com era tractar
i origen i procedència dels additius, la seva classificació en relació amb la funció
que realitzun en l'aliment, les raons de la seva utilització, ois aspectes legals pels
quals són regulats, els mitjans de control per garantir el seu ús i seguretat, així com
les tècniques analítiques més avançades per la seva detecció en els aliments En
els pròxims números d'ANNALS VETERINARIS apareixerà publicat un recull amb les
conferències del curs

LOTERIA
Com cada any I Collegi juga a la loteria de Nadêll. amb el númel

47.563
en participacions de 500, 1.000, 2.000, 2 500 i 5.000 pessetes. Us recordem que
cada participació té un increment del 10% amb destinació al Fons Mutual d'Ajuda



CATALUNYA RÀDIO

El passat dia 23 de setembre, el President del Col legi, Sr. Joaquim Sabaté, va
participar en el programa "XEC EN BLANC" de Catalunya Ràdio que dirigeix la pe-
riodista Fina Brunet. El programa de tipus magazine te un apartat dedicat al con-
sum en el qual els oients, via telefònica, fan qualsevol pregunta al convidat, En
aquesta edició el món de la veterinària, representat pel seu President a Barcelona,
va ser el protagonista. D'entre els diferents temes tractats i a l'estar dedicat a
l'apartat del consum, va destacar l'interès del públic per conèixer les vies per pre-
sentar qualsevol tipus de denúncia o queixes relacionades amb els veterinaris,
també es va parlar de les factures, del número de veterinaris a Catalunya i del codi
deontològic.

El President del Col legi va aconseguir transmetre als oients la idea que els ve-
terinaris no sols atenen als animals, com la gran majoria coneix, sinó que també
atenen totes les produccions que deriven d'aquests.

•#*••

FESTA DE SANT FRANCESC D'ASSIS

El passat dia 5 d'octubre vam celebrar, com és tradició cada any, la festa de
Sant Francesc d'Assís. A les onze vam celebrar la missa a la Parròquia de la Verge
de Gràcia a Sant Josep de la Plaça Lesseps. Després de Tacte religiós vam reunir-
nos at Col legi on es va fer l'entrega de medalles i diplomes als jubilats d'aquest
any. els companys: Joan Albareda Perelló, Juan Cabrera Muñoz, Roque Cebrián Se
guer, Ramón Colomer Capdaygua, Vicenç Companys Utges, Ginés Escudero Ros i
Joan Espadaler Prat. A continuació és van lliurar els premis d'estímul a l'estudi
pels fills, i més tard ens vam desplaçar fins el Restaurant La Masia d'Esplugues de
Llobregat on vam fer el dinar de germanor. Una festa força divertida que va comp-
tar amb una assistència important: prop de dos-cents comensals. Això sí, es van
trobar a faltar els representants de les noves generacions de veterinaris, que enca-
ra es mostren una mica reticents a l'hora de participar en aquests tipus d'actes.
Una vegada va haver acabat el dinar es van repartir una sèrie de regals per als as-
sistents La festa es va cloure amb un ball de saló on vam descobrir les habilitats
d'alguns companys.

A.V.E.P.A.: AGENDA D'ACTIVITATS
MES DE NOVEMBRE

Dies 1, 2 i 3 A València XXVI Congrés Nacional de AVEPA.

Dia 19 Saló d'actes del Col legi de Barcelona, a les 21 hores, conferència
sobre EMERGÈNCIES ANESTÈSIQUES, a càrrec del Dr. Juan Jimé-
nez, del grup de Anestiosologia i Reanimació de AVEPA.

MES DE DESEMBRE

Dies 14 i 15 Seminan de NEFROLOGIA, a càrrec dels Drs. Jean Pierre Cotard, de
la Facultat de Veterinària d'Alfort, que desenvoluparà els temes de
Facultat Renal;deVeter inàriai Ignaci Durall, de la Facultat de Veterinària de Las
Palmas, que parlarà sobre els temes de Cirurgia de Ronyó I les
Vies Urinàries.



A G E N D A
La Universitat Politècnica de València informa dels cursos que pròximament ce-

lebrarà dintre del Màster en Ciència i Enginyeria d'Aliments que està portant a ter-
me. Per inscriure's a aquests cursos d'especialit/ació en tecnologia d'aliments s'ha
d'enviar, juntament amb la sol·licitud d'inscripció, un curriculum vítae, que descri-
gui l'experiència prèvia en el tema i, necessàriament, la titolació del candidat.

- CURS D'ESPACIAUTZACIÓ EN POST-RECOLECCIÓ
DE FRUITES I HORTALISSES
Del 8 de gener al 7 de febrer de 1991. L'objectiu del curs és el de desenvolupar
tasques de control de qualitat de fruites i hortalisses en laboratoris de
l'administració; tècniques en centrals hortofrutícoles o empreses de productes
químics del sector.

CURS D'ESPECIALITZACIÓ EN SUCS DE FRUITA:
Del 11 de febrer al 13 de març de 1992. Aptituds per desenvolupar tasques de
control de qualitat de sucs de fruites en laboratoris de l'administració o en em-
preses de productes químics del sector, així com en investigació.

- MATRICULACIÓ: El termini d'inscripció finalitza 15 dies abans de l'inici de cada
curs

Per a més informació podeu dirigir-vos a:
Secretaría Permanente del Master en Ciencia e Ingeniería de Alimentos

Departamento de TECNOLOGIA DE AUMENTOS-Universidad Politécnica de Valencia
Telèfon 387 70 58 Fax 369 08 66

EXPOAVIGA 91: BARCELONA DEL 21 AL15 DE NOVEMBRE
Us recordem les Jornades Tècniques i Simposis que se celebraran en aquesta

udició d'Expoaviga.
" III Jornada Técnica sobre Animals de Companyia. Divendres, dia 15
* Jornada Tècnica d'Avicultura Dijous, dia 14
* XII Simposi d'ANAPORC Dimecres, dia 13.
" VI Jornada sobre ramat boví Dimecres, dia 13.
* IV Jornada Tècnica sobre el cavall Dijous, dia 14
" VII Jornades Tècniques sobre ramat boví i cabrí. Dijous, dia 14 i

Divendres dia 15.
* V Jornada Tècnica sobre AnimalsdeCompanyia Divendres, d ia 15.

Més informació: Expoaviga 91. Telèfon 423 31 01

SYMPOS1UM INTERNACIONAL
INTRODUCCIÓ A LA MANIPULACIÓ DEL GENOMA D'AUS.
APLICACIONS BIOTECNOLÒGIQUES

Aquest Simposi està dirigit a tots aquells interessats en la biotecnología
animal, i especialment en la manipulació genètica de l'aviram, orientats a la
millora i sanitat animal. Es presentaran en aquest simposi els últims avenços en
tes tècniques de transferència de gens a embrions d'aus.
Organitzen: Departament de Bioquímica i Biologia Molecular, i Departament de

Patologia i Produccions animals de la Facultat de Veterinària de l'UAB.
Lloc: Sala d'actes de la Facultat de Veterinària.
Inscripcions: Abans del 7 de novembre.

és informació: Sr Alfons Valera. Telèfon 581 10 43



OFERTES I DEMANDES

Traspàs de clínica veterinària, per canvi d'activitat.

Situada a la zona de Gracia de Barcelona, en exercici 'Jes de 1973 i a
clientela de petits animals i rèptils Autorizada uimbó com ni¡ -lògic, porta
anexe importació i venda de rèptils.

bis interessats podón concertar entrevista personal al telèfon (93) 219 1P 50 de
dilluns a divendres de 11 a 13,30 h. i de 17 a 20 hores.

Traspàs de clínica veterinària de Petits Animals al Vallès Oriental
Interessats trucar al 562 38 50 de 16,30 a 19,00 hores de dilluns a divendres.

Traspàs de Consultori veterinari

Ben equipat (RX) i en funcionament. Zona de l'Eixampla
Telf.: 258 73 55 (Tardes) - 280 59 81 (Contestador)

Clínica Veterinària de Bilbao
ofereix lloc de treball, especialitat urgències, a jove llicenciat/ada

d'edat inferior a 30 anys.
Interessats trucai at telèfon (94) 444 54 44

AUTO FÀCIL

Com cada any a l'inici de temporada l'empresa Auto Fàcil fa una oferta a tots els
col legíats que adquireixin el vehicle al seu establiment. L'oferta, només per a
vehicles nous, preveu un descopmpte d'un 7% amb un finançament del 8% anual.

Es traspassa CENTRE VETERINARI situat a Barcelona
Telèfon 217 19 46

a partir de les 21 hores. Pregunteu per IGNASI

CURS D'INFORMÀTICA APLICADA AMB MICROORDINADORS

Organitza: Col·legi Oficial de Biòlegs. Comissió d'Informàtica.
Dies: 4, 5, 6, 7 i 8 de novembre de 1991
Horari: 16,30 a 20,30 hores.
Hores lectivos
del curs: 20 hores.
Lloc: Col·legi Oficial de Biòlegs

Bailen. 20 4i 2» Telèfon 265 23 93.
Preus: 38.000 pessetes.
Programa: 1.- HARDWARE

2- El Sistema Operatiu MS-DOS
3.- Processament de textos
4 - Full electrònic
5. Base de dades DBASEIII PLUS



Boletín Oficial del Estado
BOE núm 238, día 04-10-1991
Ministerio de Sanidad y Consumo. Reglamentaciones Técnico-Sanitarias
Orden de 27 de Septiembre de 1991, por la que se modifica el anexo de la
Orden de 28 de Julio de 1988 por la que se aprueban las normas de pureza
para estabilizantes, emulgentes, espesantes y gelificantes, así como los d¡-
luyentes o soportes para carragenanos y pectinas autorizados para su uso
en la elaboración de diversos productos alimenticios

Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno.
Reglamentaciones Técnico-Sanitarias: Real Decreto 1410/1991, de 27 de
Septiembre, por el que se modifica la reglamentación Técnico-Sanitaria pa-
ra la elaboración y venta de horchatas de chufa, aprobada por el Real De-
creto 1338/1988, de 28 de Octubre.

BOE núm 249, día 17-10-1991
Jefatura del Estado. Cámaras agrarias: Ley 23/1991, de 15 de octubre, por
la que se modifica la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, por la que se estable-
cen las bases del Régimen Jurídico de las Cámaras Agrarias.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Cultivos marinos: Orden
de 7 de octubre de 1991 sobre transferencias de capital a Comunidades Au-
tónomas para Planes Nacionales de Cultivos Marinos

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
D.O.G.C. Núm. 1493. 16-09-1991
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Ordre de 9 de setembre de
1991, per la qual s'aprova el Reglament de la Denominació Comarcal de
Productes Alimentaris del Baix Camp.
Resolució de 9 d'agost, de Convocatòria Concurs de Mèrits per a la provi-
sió, per lliure designació, de quatre places de cap de servei.

D.O.G.C. Núm. 1498. 27-09-1991
Presidència de la Generalitat. Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre,
pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents en matèria de residuus
industrials.

D.O.G.C. Núm. 1498. 27-09-1991
Departament de Comerç, Consum i Turisme. Decret 194/1991, de 2 de se-
tembre, pel qual s'estructura l'Institut Català de Consum

D.O.G.C. Núm. 1501. 0410-1991
Departament d'Ensenyament. Resolució de 7 d'agost de 1991, de convoca-
tòria per a la concessió d'ajuts destinats al pagament de drets d'inscripció
o matrícula en cursos universitaris de post-grau per al curs 1991-92.
Departament de Comerç, Consum i Turisme. Resolució de 30 de setembre
de 1991 per la qual es fixen els criteris de distribució i el procediment per a
la concessió de beques destinades a la formació d'educadors del consumi-
dor

NOVEMBRE 1991



D.O.G.C. Núm. 1503. 09-10-1991
Departament de Treball. Acord de 20 de juny de 1991, pel qual s'ordena la
inscripció del conveni col·lectiu de treball d'àmbit de Catalunya del perso-
nal laboral de t'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries de la Ge-
neralitat de Catalunya (IRTA).

Diario Oficial de las Comunidades Europeas
D.O.L Núm. 248. 05-09-1991
Reglamento CEE núm. 2568/91 de la Comisión, de 11 de Julio de 1991, relati-
vo a las características de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de
oliva y sobre sus métodos de análisis.

D.O.L Núm. 268. 24-09-1991
Directiva del Consejo, 91/492/CEE, de 15 de Julio de 1991, por la que su fijan
las normas sanitarias aplicables a la producción y puesta en el mercado de
moluscos bivalvos vivos.

Directiva del Consejo, 91/493/CEE, de 22 de Julio de 1991, por las que* se fijan
las normas sanitarias aplicables a la producción y a la puesta en el mercado
de los productos pesqueros.

Directiva del Consejo, 91/494/CEE, de 26 de Junio de 1991, sobre las condi-
ciones de policía sanitaria a las que deben ajustarse los intercambios intra-
comunitarios y las importaciones de carnes frescas de aves de corral proce-
dentes de países terceros.

Directiva del Consejo, 91/492/CEE, de 15 de J u l i o de 1991, relativa a los
problemas sanitarios y de policía sanitaria en materia de producción y pues-
ta en el mercado de carne de conejo y de caza de cría.

Directiva del Consejo, 91/498/CEE, de 29 de Julio de 1991, relativa a las con-
diciones de concesión de excepciones temporales y limitadas respecto de
las normas comunitarias sanitarias específicas aplicables a la producción y
comunitariosylasimportaciones de carnes frescas

Directiva del Consejo, 911495/CEE, de 27 de Junio de 1991, por la que a l o s
difica la Directiva 64/432CEE respecto al diagnóstico de la brucelosis bovina
y de la leucosis bovina enzoótica.

D.O.L Núm. 270. 26-09-1991
Directiva de l Consejo, 91/499/CEE, de 26 de Junio de 1991, por la que se
modifica el Anexo de la Directiva 75/318/CEE del Consejo relativa a la apro-
ximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre normas y pro-
tocolos analíticos, toxicofarmacológicos y clínicos en materia de pruebas
de medicamentos.

D.O.L Núm. 271. 27-09-1991
Directiva de la Comisión, 91/508/CEE, de 9 de Septiembre de 1991, por la que
se modifican los Anexos de la Directiva 70/524/CEE del Consejo relativa a los
aditivos en la alimentación animal.

D.O.L. Núm. 272. 28-09-1991
Reglamento, CEE/núm. 2852/91 de la Comisión" de 27 de Septlembre de
1991, por el que se adoptan las medidas definitivas relativas a la expedición
de los certificados "MCI" en el sector de la carne de vacuno para los inter-
cambios con España.



BIBLIOTECA -PUBLICACIONS PERIÒDIQUES
NÚMEROS ESPECIALS MONOGRÀFICS

• Hevisía: Pactique Medícate et chirurgicale de f'jnimjJ de companyia.
Torn. 26, n°. 3 Especial Ortop Fractures del Genoll.

Revista:/.© Point Vétènnaire. Vol 23, n°. 137 Fi < dels Carní-
vors. Es revisen les causes menys freqüents que produeixen ceguesa.

- Hevista Recue/I de Médec/ne Vétérinaire. Tom. 16/. n°s. 3-4 Número esr
cial: La Reproducció dels Rumiants Estiuciurat en 3 par

1a Fisiologia de la reproducció
2*. Biotecnología de la reproducció
3a. Patología de la reproducció

VETERINARY CLÍNICS OF NORTHAMERICA
Serie FOOD ANIMAL PRACTICE- Dairy Nutntion management. Vol. 7,

n°. 7, 1991.
Serie SMALL ANIMAL PRACTICE.

Tick-Transmitted diseases. Vol.21,n°. 1.
• Advances in Companion Animal Behavior Vol 21, n<>. 2
• Canine Reproduction. Vol. 21, n° 3.
• Fracture complications. Vol. 21, n°. 4.

LLIBRES
Acuïcultura
- Gilbert Barnabé et al (...) "AQUACULTURF" 2 vol. París: Tec & Doc, 1989. 1308

pàgs.
Homeopati/j-animals de companyia
- Cn itopher Day "THF HOMEOPATHIC TREATMENT OF SMALL ANIMALS: PRtNO-

PLES & PRACTICE". Gran Bretanya. Saffrou Walden, 1989. 203 pàgs.
- G. Macleod. DOGS: "HOMEOPATH/C REMEDIES" Gran Bretanya, Salfruu Wal-

den, 1989. 163 pàgs.
- G Macleod. CATS: "HOMEOPATHIC REMEDIES". Gran Bretanya; Saffrou Wal-

den, 1989. 174 pàgs
Farmacologia
- Goodman y Gilman. "LAS BASES FARMACOLÓGICAS DE LA TERAPÈUTICA".

Séptima edición. Madrid: Panamericana, 1989. 1725 pàgs.

DONATIUS
Jaume Canela i Soler "Protocol per a la investigació epidemiológica i el control
de la Bruce!fosis" Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Sanitat,
1991. 31 pàgs.
Jaume Canela i Soler. "Protocol d'investigació i control de brots de legto-
nel·losis" Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Sanitat, 1991
31 pàgs.
Maria Teresa Estevan Bolea. "Implicaciones económicas de la protección am-
biental de la CEE: Repercusiones en España" Madrid: Ministerio de Economia
y Hacienda 1991. 538 pàgs.

REUNIÓ DEL COL·LEGI AMB LA DEGANA DE LA FACULTAT

El Col·legi ha celebrat una nova reunió amb la Facultat de Veterinaria de I'UAB,
representada per la seva degana Margarida Arboix. Sobre la taula, l'interès per
tornar a constituir un comitè conjunt per tractar la problemàtica institucionsde la professió i
l'organització de cursos amb col laboració de totes dues institucions.



ACTA JUNTA DE GOVERN DEL DIA 10-7-1991

Sent les 21 hores del dia 10 de juliol de 1991, es reuneix en sessió ordinària, a
la seva seu social, la Junta de Govern del Col tegi Oficial de Veterinaris de la Pro-
vincia de Barcelona, amb l'assistència de la totalitat dels seus membres, exceptuant
la del Sr. Ignasi Ardévol, sota la Presidència del Sr Joaquim Sabaté i Aranda, ac-
tuant com a Secretari el Sr. José Juan Rodríguez, sent el seu desenvolupament el
següent:

1) - El Sr, Secretari llegeix l'Acta de la sessió anterior de data 25 6-61, la qual
és aprovada per unanimitat

2) - Acte de presa de possessió. Resum: Es va procedir a comentar Tacte de
presa de possessió, i donat que tots els presents a la Junta varen assistir a
Tacte, es dona per conclòs el punt.

3) - Comitè de Deontologia. El Sr. President proposa la continuïtat del Sr l lu
pia com President del Comitè de Deontologia. El Sr Ferrés, com a respf"
sable del Comitè t com a Cap de la Secció Social i Laboral, proposa que ~.
Sr. Llupiá convoqui una propera reunió amb la finalitat de presentar els
candidats al mateix El Sr Juan proposa que els diferents Comitès estiguin
formats per diferents col·legiats, per tal de donar una major participació so-
cIal,

4) • Comitè de Clíniques de Petits Animals: El Sr. Castelar exposa que és la se-
va intenció que aquest Comitè polsi el sentir de tots els veterinaris que tre-
ballan en petits animals i, conseqüentment desitjaria que hi fossin presents
tots els sectors implicats. El Sr. President proposa la continuïtat del Sr.
Mas com a President del Comitè.

Definitivament, i per unanimitat, s'acorda la continuïtat dels Srs. Llu-
p l a com a Presidents, D e o n t o l o g i a del Comitè:ElSr de Deontologia i
de Clínica de Petits Animals, restant el Sr. Ferrés encarregat de reunir als
esmentats Comitès.

5) - Fons Mutual d'Ajuda: El Sr. Secretari recorda que segons els Estatuts la
composició del Consell d'Administració resta integrada per la Junta de Go-
vern del Col legi més set Vocals elegits entre els assistents a TAssemblea
General Ordinària del 2n. semestre, sent el càrrec irrenunciable i de reno-
vació anyal. Per unanimitat es decideix consultar amb el Sr. Séculi per
l'elecció, a la propera Assemblea General, dols nous Vocals.

6) - Vocals Comarcals: Per part de tots els membres de la Junta es considera el
tema com de vital importància, discutint-se varis models de potenciació
d'aquestes Vocalies, a la vegada que són recordades ensopegades ante-
riors al tractar de posar les en marxa. Donat Tinterès general, s'encarrega
al Sr. Secretari reuneixi, durant el proper mes de setembre als actuals (

cals Comarcals,) estudiar la forma de posar-ho en marxa
7) Nomenament del responsable de la presentació de la candidatura de Bar-

celona al Congrés Mundial de Veterinària: El Sr President proposa al Sr
Monné donat que ja va estar encarregat, com a President del Col ley i en la
darrera Junta del seu llançament comptant, a més, amb el recolzament del
Consejo General de Colegios Veterinarios de España i la seva financiado,
aprobantse per unanimitat.

8) - Targeta de crèdit de recolzament a la candidatura del Congrés El Sr. Fe-
rrés proposa que s'estudiï la possibilitat (TóBtenir un conveni amb una enti-
tat d'estalvis per tal de poder utilitzar un sistema de targeta de crèdit que
repercuteixi amb un percentatge a benefici de la professió veterinaria i, en
con-cret, en aquest moment, a la candidatura al Congrés Mundial ,
acceptant-lo per unanimitat com estudiaba, encairegant-se de tot el Sr. Se-
rra, Cap de la Secció Económicad

9) - Confecció i enviament de saludes i sol·licituds d'entrevistes a Personali-
tats, Entitats i Institucions: El Sr. Secretari informa que, prèviament, s'ha
de procedir al nomenament del Vice-president que va quedar pendent en



l'última Junta i, posteriorment, s'enviaran els saludes de presentació amb
la màxima rapidesa. El Sr. President indica que es la seva intenció el fer
arribar a totes les Institucions la inquietud de la professió per ocupar et seu
lloc a la societat, i que per això es sol·licitaran entrevistes amb totes aque-
lles personalitats que tinguin responsabilitats en l'obtenció d'aquest objec-
tiu. La proposta és acceptada i aprovada per unanimitat.

10) Reunió del Consell de Col legis Veterinaris de Catalunya El Sr. President
dona compte que demà, dia 11 de juliol, a les 5 de la tarda, tindrà lloc, nom
a resultat de les diferents eleccions col legials, Tacte de constitució del nou
Consell.

11)- Festa de Sant Francesc d'Assís En primer lloc el Sr. President proposa al
Sr. Ferrés, com a responsable de la Secció, estudiï la possibilitat de realit-
zar els actes socials a la seu del Col·legi, amb el posterior Dinar de Germa-
nor dins, a ser possible, de la Ciutat de Barcelona, donat que hi ha molts
col legiats que prefereixen no utilitzar el seu vehicle, sent més assequible
la comunicació amb la Capital. Posteriorment es proposa, de forma gene-
ral, ta celebració conjunta dels quatre Col legis de Catalunya. El Sr. Presi-
dent manifesta que l'organització correspondria a Girona, sent un lloc ade-
quat la Ciutat de Lloret de Mar. Per decisió unànime es proposa que el Sr.
President i el Sr Oms, President del Consell, facin ta proposta en la reunió
del personalit

12)- Actuacions del Col·legi a curt, mitjà i llarg termini. Propostes dels Caps de
Secció A més dels temes ja tractats en els darrers punts i el compromís
adquirit pels Caps de Secció de fer les seves propostes en les properes reu-
nions amb la finalitat d'exposaries per a Id seva aprovació, si s'escau, en la
propera Assemblea General Ordinària, per part de M8 Teresa Mora es dóna
compte del proper Curs sobre Additius Alimentaris que tindrà lloc a la seu
d'aquest Col·legi, organitzat conjuntament amb el Col legi de Biòlegs, el
qual comptarà amb la presència d'importants ponents experts en temes
concrets com aromes, l'interès actual del qual és evident

El Sr Ferrés proposa l'enviament d'una enquesta a tots el col·legiats
per tal que exposin els seus problemes professionals i aquells temes
d'interès general que siguin origen de les seves preocupacions més imme-
diates i així, d'aquesta manera, conèixer millor el sentir general. En gene-
ral, la idea es considera oportuna si bé es recorda, per part del Sr. Secreta-
M, que el Sindicat ja va enviar una enquesta i que el nombre de respostes
no fou significatiu. De la mateixa manera el Sr. President i la Sra. Mora co-
menten les enquestes enviades pel servei de Biblioteca amb resultats molt
baixos de respostes. Finalment es proposa i s'aprova per unanimitat la po-
tenciació de taules rodones i seminaris sobre els diferents aspectes profes-
sionals on es puguin discutir les alternatives amb una major agilitat i capa-
citat de resposta general Així mateix, s'aprova la proposta d'obrir aquests
seminaris no solament al Col·legi sinó també a les diferents Comarques, or-
ganitzats per les vocalies comarcals i el Col ley i. El Sr. Secretari proposa
elaborar el pla de treball a llarg termini, seguint et programa elaborat per
la candidatura.

13)- Precs i preguntes:
à~j La SraTMora comenta el problema que es planteja davant l'entrada al

vestíbul del Col·legi, donat que de vegades és difícil controlar a les
persones que hi accedeixen i que pujen per l'escala al pis superior, sen-
se que el personal del Col legi tingui temps de comprovar les persones
que hi accedeixen i els seus motius. El Sr. President comenta que per
part de l'anterior Junta va ser proposada la instalació d'una alarma i
d'un porter electrònic, per la qual cosa es va demanar estudi i pressu-
post a diferents companyies de seguretat. Es proposa i s'aprova la
sollicitud d'aquests pressupostos i el seu estudi per la Junta



b) El Sr. Secretari proposa la compra d'un magnetofón per a poder gravar
les reunions de les Juntes i Comitès, facilitant així l'elaboració de les
actes corresponents, a la vegada que pot participar més activament on
les mateixes. El Sr. Oms comenta que ja n'existeix un al Col legi, et
qual va ser adquirit per aquesta mateixa finalitat quan ell actuava com
a Secretari. Finalment s'aprova, pei unanimitat, l'ús del magnetofón, i
la seva compra si procedeix,

c) El Sr Secretari proposa l'estudi en la propera Junta del mètode
d'enviament dels col leccionables de legislació ja que existeixen quei-
xes per part dels col legiats en relació a la seva recepció, i d'altra ban-
da s'ha produit un colapse en la seva realització per les sol·licituds re-
alitzades i que en alguns casos són de tota la legislació, amb el conse-
qüent transtorn administratiu i cost econòmic addicional

d) El Sr. Ferrés proposa la realització d'una placa com a testimoni
d'agraïment a la Junta sortint, pel seu esforç i dedicació La placa
s'entregaría durant els actes de Sant Francesc. La proposta s'aprov
per unanimitat.

e) La Sra Mora proposa s'encarregui a una empresa de neteja
l'agençament general de totes les instat lacions del Col·legi. La pro-
posta s'aprova per unanimitat.

f) Els Srs. President i Secretari, seguint la línia anterior, comenten la ne-
cessitat d'augmentar la quantitat de llum als dnspatxos del pis supe-
rior i l'adquisició de mobiliari auxiliar i cendrers Es proposa realitzar
un estudi i pressupost d'ambdós punts

g) El Sr. President i la Sra. Mora donen compte do la reunió de la Junta
Ordinària dels propietaris dels pisos de l'immoblo col legial, l'acta de
la qual és en poder de la secretaria del Col legi El Sr. President co-
menta la pressió exercida per alguns dels inquilins de les vivendes de
l'edifici malgrat que, com comenta la Sra. Mora. inicialment es va
acordar que el Col legi no pagaria despeses d'escala, si bé l'acord fou
de paraula i no per escrit A l'esmentada Junta de veïns es va acordar
de repartir les despeses de l'escala i d'ascensor a parts iguals amb
l'excepció del pàrking les despeses de conservació de t'edifici es re-
partiran com fins ara.

h) Es procedeix a l'elecció de Vice-president. D'acord amb la reunió de la
Junta celebrada ui passat 25 6 91, es proposa per part del Sr. Secretari
la presentació de candidatures per l'elecció del Vicepresident de la
Junta de Govern, segons estableixen els Estatuts Solament presenta
la seva candidatura el Sr. Ferrés i aquesta és votada per unanimitat,
per la qual cosa queda elegit com a Vice-president

i) El Sr, Secretart exposa a la Junta que el contracte de la bibliotecària fi
nalitza el proper dia 31 de juliol En conversa amb l'interessada,
aquesta expressa que desitjaria continuar, si bé el Sr. Secretari indica
que s'haurien d'establir novos vies d'accés dels col legiats als fons de
la Biblioteca, així com millorar els mitjans ) estructura La Junta apro-
va per unanimitat la renovació del contracte de forma temporal, se-
gons marca la legalitat vigent.

j) Donat el període de vacances d'aquests mosos, es proposa i s'aprova
realitzar la següent Junta Ordinària el proper dia 17 de setembre, di-
marts, a les nou de la nit, a la seu del Col legi

I sense més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 0,30 hores del dia 11
de juliol de 1991 la qual cosa certifico com a Secretari de la Junta de Govern i amb
el visti-plau del Sr. President.

EL SECRETARI

Vist I Plau
EL PRESIDENT.


