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Aquu^t 6s el primer númuro dul nuu Full Informatiu Col legial Neix drnb Id in
tonció d'agilitar la difusió dl informacions que sorgeixen u.-Ljuonades amb el
nostre Col legi. Per això, hem unificat entens. Ateses les queixes rebudes que ens
plantejaven el retard amb què sortien les informacions a\ Butlletí Col legial, hem
opldt pur unificar Butlletí i Circulars Bfl un sol Full Informatiu Col legial Les datüb
d'aparició no seran fixes Es a dir, a mesura quu hi hagi informació que pugui ser
del vostre interès us l'anirem comunicant amb aquest nou format A mes, el Full

nté un apartat col leccionable de legislació, que, d'aquesta manera, us ambara
actualitzada cada vegada que surti un número. Per tant, dus de la Secretaria del
Col legi Oficial de Veterinaris de Barcelona desitgem que el nou Full Informatiu
Col legial us ofereixi una informació puntual i actualitzada

ELECCIONS COL·LEGIALS

El passat dia 15 de juny es van celebrar les eleccions col·legials. De ben segui,
tots ja deveu saber-ne els resultats finals. No obstant això, us adjuntem ta composi-
ció final de fa nova Junta de Govern, escollida pel desig de la mdjorid dels
col·legiats.

En primer lloc, votem aprofitar l'ocasió per agrair-vos ta confiança que heu dipo-
sitat en nosaltres, la qual esperem que es mantingui i, si pot ser, es consolidi al
llarg de la nostra gestió.

En segon terme, no volem oblidar la satisfacció que ens ha produït l'elevada
participació, en comparació amb anteriors ocasions, que s'ha situat al voltant del
50%. Això, sens dubte, és un bon al·licient per començar la fema, perquè podem
confiat en el vostre supon i. alhora, també es una gran responsabilitat saber que
aquesta fema serà seguida estretament per la ma/ona de col·legiats.

La nostra intenció es començar a treballar de valent des d'aquests moments en
els objectius del nostre programa electoial. Comprenem que aquest no és un pro-
grama tancat i que per tant resta obert als suggeriments constructius que ens pu-
gueu fer arribar, i ah de les associacions professionals. Des d'aqui sol·licitem la
col·laboració de tots vosaltres per aconseguir el millor per a la nostra professió.

Restem, doncs, a la vostra disposició recordant-vos que el Col legi de Veterinaris
el formem tots i, es de tots, i que per tant, només un treball positiu en comú perme-
trà que assolim els nostres objectius.

LA JUNTA DE GOVERN
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Boletín Oficial del Estado
BOE núm 131, día 01-06.1991
Comunidad Autónoma de Cantabria. Inspección y control sanitario. Ley
7/1991, de 26 de abril, por la que se establece la tasa de inspección y control
sanitario de carnes frescas para el consumo.

BOE núm 139, día f 1-06.1991
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Corrección de errores
de la Orden de 2 de febrero de 1991, por la que se rectifica el Reglamento de
la Denominación Específica.

BOE núm 140, día 12 06.1991
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Go-
bierno. Fertilizantes. Real Decreto 877/1991, do 31 de mayo, por el que se
modifica el Real Decreto 72/1988, de 5 de febrero sobro fertilizantes y afines.

BOE núm 142, día 14-06.1991
Ministerio para las Administraciones Públicas. Función Pública Local.
Procedimiento de selección. Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que
se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe aju;s
tarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración
Local.

BOE núm 146, día 19-06.1991
Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Fertilizantes. Orden
del 14 de junio de 1991 sobre productos fertilizantes y afines.

BOE núm 151 día 25-06.1991
Ministerio para las Administraciones Públicas Ministerio de Sanidad y
Consumo. Organización. Real Decreto 987/1991, del 21 de junio, por el que
se determina la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo.

BOf núm 151, dia 2506.1991
Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Avicultura. Orden del
21 de junio de 1991 por la que se modifica la de 21 de octubre de 1987 por la
que se establecen normas mínimas para la protección de las gallinas pone-
doras en batería.

BOE núm 153, día 2706.1991
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Convenio Colectivo de Tra
bajo. Resolución de 13 de junio de 1991, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación en el "Bole-
tín Oficial del Estado" del texto del Convenio Colectivo de Mataderos de
Aves y Conejos.

JULIO 1991



BOE núm 158, dia 03-07.1991
Comunidad Autónoma de Castilla y León Espacios naturales Ley
8/1991, de 10 de mayo, de espacios naturales de la Comunidad de Castilla y
León.

BOE num 159, dia 04-07.1991
Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Reglamento Técnico
de Control Orden del 24 de junio de 1991 por la que se modifica el Regla-
mento Técnico de Control y Certificación de Plantas de Vivero de Vid.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC Núm. 1451. 05-06-1991
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca Resolució del 16 di
ni d i y de 1991, per Id qual es concedeix el títol d'Entitat col laboradora del
Llibre Genealògic du la Raga Ovina Ripollesa a l'Associació Nacional de
Criadors d'Ovins de Raça Ripollesa.

DOGC Núm. 1461. 01-07-1991
Departament de Governació. Resolució de 25 de juny de 1991, de convo-
catòria de Concurs de Mèrits per a la provisió de llocs de treball correspo-
nents al cos de Titulats Superiors de la Generalitat (Veterinaris).

Diario Oficial de las Comunidades Europeas
D.O.L nim. 98. 19*04-1991
(Actos cuya publicación no es condición para su aplicabilidad)
91/222/CEE. Decisión de la Comisión, relativa a la ampliación de la participa-
ción financiera de la Comunidad para proseguir la erradicación de la peri-
neumonía contagiosa bovina en España.

D.O.L. nim. 107. 2404-1991
Reglamento (CEE) núm 991/91 de la Comisión, por el que se adoptan las me-
didas definitivas relativas a Id expedición de tos certificados "HCI" en el
sector de la carne de vacuno para los intercambios con España.

D.O.L nim. 106. 26-04-1991
Reglamento (CEE) núm. 1026/91 del Consejo, que modifica el Reglamento
núm. 1208/81 del Consejo por el que se establece el modelo comunitario de
clasificación de los canales de vacuno pesado.

D.O.L. nim. 115. 08-05-1991
(Actos cuya publicación no es condición para su aplicabilidad).
Decisión de la Comisión 91/245/CEE por la que se modifica la Decisión
91/168/CEE sobre medidas de protección contra la triquinosis

SECCIÓ ELABORADA PER LA BIBLIOTECA



PRESA DE POSSESSIÓ

D'acord amb els Estatuts vigents del Col legi Oficial de Veterinaris de la Provin
eia de Barcelona, el passat 25 de juny va prendre possessió Id nova Junta de Go-
vern A Tacte, a més de la Junta sortint i de l'entrant, van assistir personalitats tan
notables dintre dol món de la veterinària com el President del Consell de Veterina

, Antonio Borreyun, i el President de l'Associació Mundial de Veterinària, el Dt
J.F. Figueroa.

Els càrrecs du la nova Junta queden distribuïts de la manera següent;
Presiden! Joaquim Sabatei Arando
Vicn pros. i Cap de la Secció Social i Laboral: Jordi Ferrés
Secretari: José Juan
Vice-set i Cap de la Secció Tècnica: Ignasi Ardevol
Vocal de la Facultat de Veterinària: M Teresa Mora
Cap de la Secció Econòmica: Jaume Serra
Cap de la Secció de Previsió: Joaquim Viñas
Cap de la Sec. de la Clínica de Petits Animals: Josep Castelar Castelar.

LLIURAMENT DELS GUARDONS D'AGRICULTURA,
RAMADERIA I BOSCOS 1991

El passat dia 9 de juliol va tenir lloc al Reial Monestir de Santes Creus Tacte de
lliurament dels Guardons d'Agricultura, Ramaderia i Boscos en reconeixement de
les actuacions a favor dels sectors agícola, ramader i forestal Va presidir Tacte
l'honorable president de la Generalitat, Jordi Pujol. Del món veterinari van ser
'juardonats els companys Pere Costa Batllon, ex-president del Col legi de Veterina-
ris de Barcelona i TAcadérnia de Ciències Veterinàries, i Josep Olivas Passolas del
Cul Itíyi de Giiuna La repiesentació del Col leyi, encapçalada pel seu president
Joaquim Sabater, va poder saludar, entre d'altres, el conseller d'Agricultura, Rama-

i i i Pesca Sr. Joan Vallvé, cl director general d'Indústries Agro alimentàries, Sr.
Josep Tous, el cap fefritorial d'Agiicultura, Sr. Alfons Vilairasa, i els ex-conseller s
d'Agricultura, Srs. Roig, Miró i Ardevol i Carol

CURS DE CUNICULICULTURA 1991
Organitzat per la Real Escuela de Avicultura

LItJ Real Escuela de Avicultura, Plana del Paradís, 14, Arenys de Mnr
Dates: Del 21 al 2b d'octubre, i del 28 al 31 d'octubre.

Jornades d'Alimentació, Allotjaments i Equips, Comercialització i Econo
mia, Higiene i Patologia, Genètica i Reproducció, i un dia i mig més per vi
sites tècniques a altres explotacions

Per a més informació, truqueu als telèfons (93) 7921137 7923141

HORARI D'ESTIU DE LA BIBLIOTECA

MATINS: Dilluns - Dimecres- Divendres de 9,30 a 13,00 hores
TARDES: Dimarts i Dijous de 16,00 a 19,00 hores



JORNADA TÈCNICA PATOLÓGICA PORCINA

El passat 27 de juny va tenir lloc a Id sala d'actes del Col legi de Veterinaris de
Barcelona Ui Jornadü Tècnica de Patología Porcina organitzada per l'Acadèmia de
Ciències Veterinàries de Catalunya, amb la col·laboració directa del seu membre
Joaquim Baucells, i pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Genera-
litat.

Es va fer càrrec d> presentació, el president del Col legi Sr. Joaquim Saba-
ter. La jornada va ser un èxit perquè hi van tractai de qüestions de molta actualitat.
D'entre aquestes qüestions destaquen

- Situació actual de la síndrome respiratoria reproductiva pçrcina a Aleman-
ya. Ponent: Dr. J F OHLlNGER. Moderador: Dr. fcnric fcSPUNA.

- Evolució i estat actual de la campanya d'enadicació de la malaltia Aujesky
¿» Alemanya. Ponent Dr.J BATZA. Moderador: Df. Javiei TORRUBIA.
Normativa oficial del Pla d'Erradicació de la malaltia Aujesky a Catalunya i
normativa sanitària de lluita contra el S R.R.P Ponent: Dr Enric ROCA Cl
FUENTES

COMITÈ ASSESSOR DEL REGLAMENT PER A L'EXERCICI
DE LA CLÍNICA VETERINÀRIA DE PETITS ANIMALS

El Comitè informa a tots els col·legiats que facin exclusivament visita a domici-
li l'obligatorietat de comunicar-ho al Comitè de Petits Animals, perquè puguin
constar al Registre de l'exercici de Clínica de Petits Animals

Així mateix, comunica a tots els col legiats les noi mes per a la publicitat de
l'exercici professional a les clíniques de petits animals;

1 - La publicitat s'adequarà a les normes d'ètica professional
2 • La publicitat ha de mantenir una relació estricte ¿mb la realitat dels serveis

que hom ofereix, sense canvis de denominació dels centres (consultori, cl i
nica i hospital) cenyint-se a l'autorització col legial

En cas contrari, hom podrà incórrer en falsedat publicitària i pot ser
demandat per urtd entitat professional o de consumidors.

3.- Tota inserció publicitaria ha de indicar el nom del professional responsa-
mate i x, comu número de col legiat

4 - Cal ser estricte amb els anuncis de serveis d'urgències de 24 hores. Si és
d'atenció directa cal oferir un telèfon exclusiu per al servei.

5- En tota inserció publicitària, hi ha de constar l'autorització per part del Re-
glament de la Clínica de Petits Animals del centre.

GREMI DE COMERCIANTS D'ANIMALS DE COMPANYIA
DE CATALUNYA

El gremi de comerciants d'Animals de Companyia ¡itar el passat 9 du
juliol la Campanya de la nova Imatge del Gremi. A l'acte va tir, com a repre-
sentant del Col·legi, Josep M Castelar Casteldi Anit) aquesta campanya el Gremi
vol potenciar la venda d'animals, perjudicada arran dels darrers conflictes amb es
tablíments no autoritzats. En la presentació als mitjans du comunicació, els inte
grants del gremi, van voler comptar amb la presència d'un representant del món
veterinari que avalés i garantís que les vendes en els seus establiments so'n con-
trolades. Cal treballar plegats per lluitar contra el mercat il legal de venda
d'animals


