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EDITORIAL

L'any màgic de 1.992, que darrerament tant ha donat a parlar, ja ha començat.
Si bé és cert que molts de nosaltres assistirem als Jocs Olímpics i Paralímpics,
intentarem anar a la Expo'92 de Sevilla, i d'altres podrem agafar el pont aeri t
acudir a algun dels actes programats a Madrid com capital cultural d'Europa. Pe-
rò, en qualsevol cas, tots ens trobarem, un any més, amb els mateixos problemes
de sempre.

La professió veterinària s'enfronta a la realitat que al 1.993 començarà el lliu-
re comerç i circulació de professionals a la Comunitat Econòmica Europea, i per
tant, 1.992 suposa, de fet, l'últim esglaó per a situar-nos davant les conseqüèn-
cies tan positives com negatives que això comporta.

En primer terme, és destacable l'urgent necessitat que els nous llicenciats
surtin de Ics nostres Facultats amb la suficient preparació científica i tècnica per
tal que aquesta preparacó els hi permeti afrontar la competència professional
des d'un nivell almenys semblant al de qualsevol llicenciat europeu. Cert és que
resulta prou difícil, donat el número d'estudiants per professor i la evident falta
de mitjans; a més, el programa d'estudis actual no sembla ser el més adequat. Si
bé és la pròpia Universitat la institució encarregada d'assolir millores en el nivell
d'ensenyança, també és cert que tota la professió ha de contribuir amb la seva
experiència i col·laboració per a aconseguir-ho. Des del Col·legi de Veterinaris,
estem elaborant un programa de Pla d'Estudis en col·laboració amb la Universitat
que s'ajusti a les exigències de la C.E.E., i sobretot, al exercici posterior de la pro-
fessió Per a aconseguir-ho és necessària també la cooperació de les Empreses, a
les quals molts de nosaltres hi treballem, i de tots els veterinaris per poder esta-
blir unes pautes d'aprenentatge en pràctiques que complimentin la formació uni-
versitària.

En referència a l'exercici de la clínica de petits animals, ens enfrontem al greu
problema de la saturació de clíniques i consultoris, situació que comença a ser
problemàtica, no tan sots a Barcelona capital sinó a tota la província Des de la
Junta del Col·legi no es creu que la solució sigui la de posar entrebancs legals a
la instal·lació de nous centres, sinó que aquesta instal·lació pasa per l'obertura
de noves expectatives professionals per a les noves promocions de veterinaris,
així com en la major especialització dels establiments veterinaris Des del Comitè
de Petits Animals es treballa per a aconseguir ajustar el Reglament de l'exercici
de la Clínica, les tarifes professionals, les diferents relacions laborals dels clínics
d'aquests centres, a la realitat actual de la societat. Per suposat, la preparació
tècnica és CUidada amb la collaboracló de l'Acadèmia de Ciències Veterinaries i
A.V.E.P.A.



Pel que fa a la ramaderia a Catalunya ens preocupa molt el, més que probable,
impacte del lliure comerç a les granjesi i el mercat ramader i alimentari en gene-
ral de Catalunya. Recentment ha sorgit el problema de les explotacions de boví i
el seu futur. Un altre problema és el del porcí, que si bé és un mercat més ajustat
al europeu notarà, sens dubte, l'entrada en 1 993, També s'ha d*esmentar el pro-
blema de la pesca i ta possibilitat d'accedir com a tècnics a la seva millora i ade-
quació. En tots aquests terrenys volem treballar creant expectatives i noves idees
desde la reflexió professional en taules rodones i jornades de treball i aportant-
los a les institucions adequades

En els últims dies s'han publicat diversos treballs i enquestes que demostren
el baix nivell de sol·licituds de veterinaris per part de les empreses. Aquest fet
Bns preocupa, i més si tenim en compte que per la nostra formació tècnica po-
dríem accedir a un gran nombre de les sol·licituds de tenies en la societat empre-
sarial. Està en marxa l'actualizació, de la que rebreu informació puntual, de la
Borsa de Treball amb la intenció que existeixi una participació directe de la pro-
fessió amb el món laboral. No oblidem la necessitat d'augmentar coneixements
en temes tan necessaris, ara per ara, com són els idiomes, la informàtica, el mar-
keting, la gestió, etc. . ht procurarem organitzar o col·laborar en cursos destinats
amb aquest fi.

L'Administració Pública, a tots els nivells, no és menys preocupant. La situa-
ció del funcionari és cada dia més insostenible, sous baixos, indefinició laboral,
funcions amb competències en diferents administracions, tot això fa que amb
freqüència, i desgraciadament, el professional veterinari sigui qüestionat en les
seves funcions per diferents estaments i mitjans socials. A tot això, s'ha d'afegir
la cada vegada menor oferta de treball a l'administració i el tancament de portes
en facetes abans no qüestionades com la Salut Pública o Sanitat Ambiental. El
treball de la Junta de Govern, en aquest terreny, s'ha vist incrementat en els úl
tims dies amb reunions mantingudes amb l'Administració, que si bé el seu resul-
tat sembla positiu serà necessari un seguiment posterior que permeti avaluar els
progressos obtinguts.

Però no ens hem de preocupar únicament per les nostres qüestions de tre-
ball, sinó que també hem de pensar en el nostre temps lliure i en les nostres rela-
cions socials. Pretenem realitzar sortides a les diferents comarques catalanes
amb la intenció de mantenir relació amb tots els col·legiats per a tractar els
diferents temes de la professió. També volem des del Col·legi dirigir-nos als
nous col·legiats als qui ben aviat cridarem per a realitzar cafès-tertúlies que ens
permetin coneixer-los i ens apropi a les seves inquietuds. I, per suposat, no ens
oblidem dels nostres estimats jubilats per als que el Sr. Joaquín Viñas té prepa-
rades noves activitats.

Finalment insistir en que totes aquestes il·lusions de treball no es veuran re-
alitzades sense la col·laboració de tots nosaltres, ja que el Col·legi som tots i en-
tre tots hem de fer professió, il·lusió i millora en general.

Estem a la vostra disposició per a rebre les vostres idees, així com les vos-
tres queixes, sempre que vagin dirigides a millorar la vida col.leglal.

LA JUNTA DE GOVERN



NOTICIES

EL CONSELL INFORMA
SETMANA DEL CONSELL A LA GENERALITAT

Passat Reis, en la curta setmana que va seguir a la festa, et Consell de Col·legis
Veterinaris de Catalunya va viure una intensa activitat de visites a autoritats de la
Generalitat de Catalunya

Dimarts dia 7 es va celebrar Ple del Consell per a unificar criteris. El motiu
d'haver demanat d'ésser rebuts era el de presentar el nou Consell electe a les auto-
ritats autonòmiques, però el tema estelar, que es va plantejar en la reunió del dia 7 i
que era latent al demanar les entrevistes, és el de la suposada nova reestructuració
dels serveis veterinaris de la Generalitat anunciada al DOGC de 25-11 -91 en publicar
un nou catàleg del Departament de Sanitat

Dimecres dia 8, a les dotze del migdia ta permanent del Consell assistida pel
Secretari va acudir al Passeig de Gràcia al Departament d'Agricultura

En primer lloc, es va fer la presentació de! nou Consell electe que va ser rebuda
pel Conseller Sr Vallvé, amb l'auguri de relacions encara més intenses de ta profes-
sió Veterinària amb el DARP

El Consell va demanar aclariments respecte de l'omissió al catàleg de llocs de
treball del Departament de Sanitat aparegut al DOGC dels veterinaris, i l'explicació
que, en el mateix DOGC, es dona anunciant una reestructuració

El Sr. Conseller va aclarir que no hi havia cap proposta, sense descartar que en
un futur es pugui plantejar una reestructuració.

Punt seguit es va fer esment del funcionament i les funcions del Consell, fent-se
especial ressò de la de "informar, amb caràcter previ, els projectes de Llei i de dis-
posicions generals que presenti la Generalitat en materia que l'afecti"

També es va tractar de la poca implantació de veterinaris en llocs de coménda-
ment, quan es clara la preponderància de la ramaderia en la producció agrària cata-
lana, per sobre del 60% (DARP), i la importància de les zoonosi transmissibles en la
sanitat humana (S. i S.S.).

El President del Consell, Sr, Ricart, entrant de ple en la problemàtica dels vete-
rinaris que treballen en la Generalitat, planteja "la necessitat de crear serveis de
guàrdia fora de l'horari de la Generalitat, ja que les exigències del comerç ho reque-
reixen i aquestes situacions són solventados amb ka bona voluntat i sacrifici dels
veterinaris oficials", "el reconeixement de la figura del Director Tècnic Sanitari als
escorxadors" i "la necessitat de deslligar la tasca dels veterinaris funcionaris de la
dels veterinaris lliures, aclarint que el control i la inspecció correspon a
l'Administració i el servei a l'exercici lliure"

De totes aquestes qüestions va pendre complida nota l'Honorable Conseller, Sr.
Vallvé.

Divendres dia 10, a quarts d'onze. al Pavelló Ave Maria, el Conseller de Sani-
tat. referint·se al cataleg del DOGC 2511 ·91 deia: "No tinc cap interès que es pas-
sin els veterinaris de Sanitat a Agricultura, i des de Sanitat lluitarem".

El Consell li argumentà la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya, i el que és
més, la Ley General de Sanidad, llegint expressament l'article 18.12 d'aquesta darre-



ra. El Conseller es va fer ressò d'aquesta lectura i va fer molt d'ènfasi en que és
d'obligat compliment.

Altres temes van ser tractats en aquesta reunió com: les relacions amb els Ajun-
taments dels Veterinaris de Partit, les dotacions de mitjans als serveis veterinaris,
l'inadequat reconeixement de la funció Pública, per tal motiu es va suggerir la crea-
ció d'una Direcció General de Veterinària de Salut Pública.

El mateix dia 10 a les 13 hores, a Via Laietana 69 el Conseller de Governació, Sr.
Gomis, rebia cordialment al Consell, i des del paper d'àrbitre entre els Departa-
ments que li toca a Funció Pública va fer vots per a posar mitjans per a plantejar a la
Comissió Tècnica en la FP la resolució del catàleg de veterinaris, i l'oblit de la nova
reestructuració

De moltes altres coses es va parlar amb la Generalitat, però mereixen capítol
apart, hi ha moltes coses per aclarir; i de moltes qüestions, amb l'Administració au-
tonòmica, aviat hom haurà d'encetar un nou capítol.

• *« «

COMITÉ ASSESSOR PER A LA CLÍNICA DE PETITS ANIMALS

El Comité informa dels nous centres registrats durant els mesos d'octubre i no-
vembre de 1 991

- Consultori Veterinari de Ma Àngels Martínez Odena.
Centre Veterinari Juan Valera
Centre Veterinari de Manlleu SL
Centre Veterinari Palau (Palau de Plegamans).
King Dog (Barcelona).

#*«

TERMINALS I TARGES VIDEOTEX

El Consejo General de Colegios Veterinarios de España ofereix terminals i tar-
ges a preu subvencionat (un 20% aproximadament del preu de mercat) per accedir
al nou servei que s'està creant de nombroses bases de dades d'interès veterinari,
ramader i alimentari (llegir referència a la revista del Consejo de novembre, pàg. 4);
cal que els interssats facin saber-ho per escrit (s'admet Fax) al Col·legi el més aviat
possible, ja que el nombre és limitat i s'assignaran per estricte ordre d'arribada de
sol·licitud.

Als diaris comarcals es publiquen informacions d'interés relacio-
nades amb la veterinària.

Seria convenient que tots els companys les coneixessin mitjan-
çant resums al "FULL INFORMATIU". Per això, us demanem les
envieu al Collegi per a la seva publicació.



APROVAT EL NOU SISTEMA D'INFORMATITZACIO

La Junta de Govern del Col·legi va decidir en la reunió del passat dia 14 de ge-
ner aprovar el nou sistema d'informatització del Col·legi. Després d'estudiar les di-
ferents ofertes hom ha optat per un sistema d'ordinador central {CPV 386 A 33 MHZ,
4 MB de memòria RAM i Disc DUR de 210 MB) amb les terminals necessàries conec-
tades i que a més possibilita la connexió exterior i viceversa.

Aix'vol dir que, tal i com pretén el Consejo de Colegios Veterinarios amb seu a
Madrid, qualsevol Col·legi podrà estar connectat permanentment amb la base de
dades de Madrid. Per tant, amb aquest nou sistema Barcelona si ho estarà. De la ma-
teixa manera que el Col·legi de Barcelona, es connectaran diferents terminals al dis-
positiu central com seran les de Secretaria, Gabinet de Premsa i Biblioteca.
L'avantatge que això suposa pels Col·legiats és important ja que hi podran accedir
amb el seu ordinador i per modern a l'arxiu de dades de la biblioteca, així com a la
basecentral del Col·legi.

És sens dubte, una visió de futur de la que tots ens en podrem beneficiar.

MADRID
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DADES DEL
CONSEJO

BARCELONA
SERVIDOR

CENTRAL DE
DADES

S \
SECRETARIA BIBLOTECA

ACCÉS A
L'ARXIU
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PREMSA
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CONVOCATÒRIA PREMI "ENRIQUE CORIS GRUART -1991"

La Facultat de Veterinària de Saragossa (Patronat de la Fundació Enrique Coris
GruartJ convoca una nova edició del Premi "Enrique Coris Gçuart". El tema és:
ZOOTECNIA E INSPECCIÓ DE CARN I LES SEVES CIÈNCIES BÀSIQUES RELACIÓ
NADES.

Les bases són les següents:
1 - Podran optar al premi tots lels Veterinaris espanyols que presentin treballs inè-

dits sobre el tema esmentat, abans del día 31 de març del 1992.
2 - El treball inèdit, ha de recaure sobre un tema llire de Zootecnia, Tecnofigia o

Inspecció d'Aliments i ha de tenir aportacions originals o noves concepcions
teòriques, descartant se els treballs de simple erudició.

3 - Els treballs mecanografiats, encuadrenats, i presentats adequadament sense li-
mitació i en exemplar TRIPLICAT, han d'incloure un resum i s'entregaran o en-
viaran amb un lema, sense firma o remitent del autor, que possibiliti la seva
identificació. A part, s'acompanyarà un sobre tancat i lacrat amb el tema, que
contendrá el nom de l'autor i la seva direcció

4 Els treballs seran enviats al Sr. President del Patronato Enrique Coris Gruart, Fa-
cultat de Veterinària de Saragossa (c/Miguel Servet, 177 - 50013 - Saragossa).

5 - El premi es fallarà pel Tribunal Calificador abans del 1 de maig del 92.
6 - Els treballs no premiats podran ser recollits pels seus autors abans de l'u de ge-

ner de 1993.
7 El Premi es de 500000 pessetes

#*#

CURS PILOT D'INICIACIÓ A LES TÈCNIQUES DE FERRATGE

El Consell de Col legis Vaterinaris de Catalunya col·labora en la realització d'un
Curs Pilot d'iniciació a les Tècniques de Ferratge que es realitza de febrer a octubre.
Els objectius fonamentals d'aquest curs són els de potenciar i donar a conèixer
l'ofici de ferrador entre la gent jove del món rural, introduir els alumnes en les tèc-
niques bàsiques del ferratge en l'equí i el boví i estimular ('alumne a continuar
l'aprenentatge de l'ofici de ferrador.

El Curs consta de classes teòriques i pràctiques, amb un total de 510 hores lecti
ves més de 350 hores de pràctiques amb professionals del món del ferratge si està
integrat pels següents grans blocs de continguits:

- Nocions empresarials.
- Nocions de seguretat i higiene en el treball.
- Tecnologia de la forja i la metel lúrgia.
- Tecnologia del ferratge.
- Coneixements generals del cavall i de la vaca.
- Podologia.
- Síntesi teòrico-pràctica.

EL COL·LEGI EN BREUS

ARXIU D'IDENTIFICACIÓ D'ANIMALS DE COMPANYIA

Recordem als colleglats que efectuin tatuatges de gossos o de gats, la necessl
tat de remetre a aquest Arxiu, i a la major brevetat possible, la còpia del certificat
del tatuatge efectuat.

* * *



CAMPANYA ANTIRABICA 1992
Posem en el vostre coneixement que, a partir de la rebuda d'aquesta comunica-

ció i fins el proper 28 de febrer, podreu procedir al canvi del segells sobrants de la
Campanya 1991 per els de la Campanya 1992.

• * *

NOTES DE SECRETARIA
• Es comunica a tots el col·legiats que es troba a la vostra disposició a la seu del

Col·legi una AGENDA DE L'ANY 1992 obsequi de la Junta de Govern
| Així mateix, es posa en coneixement de tots els col legiats que la biblioteca re-

pendrà la seva activitat amb tota normalitat a partir del dia 1 de febrer.
B Durant aquest últim mes s'han enregistrat 6 baixes de col·legiats i 20 altes, per

tant el número actuat de col·legiats es de 1.655.
• La secretaria del Col legi informa que hom s'està portant a terme un estudi jun-

tament amb el Sindicat, que permetrà endegar una BORSA DE TREBAl·L unitària
en benefici de tots els veterinaris. De moment s'ha encarregat la redacció dels
estatuts pel seu posterior estudi. En pròxims Fulls Informatius es podrà ampliar
aquesta bona notícia.

• Pel que fa al Comité de Deontologia s'ha encarregat a TAssessoria Jurídica del-
Col legi un estudi per tal d'unificar criteris entre els Estatuts Deontologies del
Consell de Col legis de Catalunya, el Consejo de Madrid i el propi de Barcelona.

* * *

FONS MUTUAL D'AJUDA
Una de les finalitats dels Fons es ajudar en els casos de necessitat, com és el

cas que en una família, de sobte, falti el cap de la casa. Sempre creiem que la mort
es cosa dels grans, però l'any 1991 ens ha portat la pèrdua d'alguns companys que
eren joves, molt joves; un d'ells de 34 anys.

Cada família amb el condol dels seus companys ha rebut l'ajuda de 600.000 pes-
setes per poder atendre les primeres despeses

Precisament, una de les preocupacions de la Junta d'Administració del Fons
Mutual d'Ajuda és incrementar aquesta quantitat sense modificar l'ajuda que tots
fem quan un dels nostres estimats companys ens deixa.

* + *

CONSELL DE COL·LEGIS
El passat dia 7 de gener el Ple del Consell de Col legis Veterinaris de Catalunya

ratificava al Sr. Jordi Ricart com a President del Consell, càrrec que venia desenvo-
lupant de forma provisional des del passat dia 28 de novembre de 1991.

AGENDA

EXPOFRIO
FERIA INTERNACIONAL DEL FRIÓ Y CLIMATIZACIÓN

/ Del 25 al 28 de març de 1992 se celebra a València la 48. EdiCió de la "Feria In-
ternacional del Frió y la Climatización - EXPOFRIO-92". Dins d'aquest certamen el
dia 26 es realitzaran les III Jornades Tècniques Europees del Fred aplicades a
l'agroalimentació.



BANC DE SANG DE LA CREU ROJA
El Banc de Sang de la Creu Roja Espanyola de Barcelona ha enviat el calendari

dels cursos corresponents al primer semestre de l'any 92. Aquest és el següent:

Curs bàsic de inmunohematofogia per a tècnics especialistes de laboratori:
Del 17 al 28 de febrer de 1992.
Curs teòric i pràctic sobre tècniques de banc de sang destinat a ATS i diplo-
mats d'infermeria: Del 16 al 27 de març de 1992.
Curs pràctic sobre tècniques inmunohematològiques eritrocitaries destinat
a post-graduats: Del 8 al 19 de juny de 1992

* * #

I JORNADES INTERNACIONALS DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE CIRUGÍA VETERINARIA

Cirugía, Anestesia y Diagnóstico por imagen
Organitza: SE Cl VE., Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, Deprtameíito de

Patología Animal II.
Data: 15 i 16 de febrer de 1992.

* • * *

8a MOSTRA MERCAT CUNÍCULA DE CATALUNYA
En el marc de les Fires de Febrer, tindrà lloc a Mataró els dies 8 i 9 de febrer la

"8a Mostra Cunícula de Catalunya'. La finalitat d'aquesta MOSTRA-MERCAT és la
venda i l'exhibició d'animals reproductors procedents de granges altament qualifi-
cades, tant per la seva sanitat com pel nivell del seu bestiar. Aquest certamen coin-
cideix amb:

FIRESME'92, Fira Tècnica de l'Horticultura intensiva.
V Jornades Tècniques d'Horticultura Intensiva.
XIV Fira Mercat de l'Arbre, la Planta, la flor i el jardí.
IV Concurs de plats de conill.
V Jornades Gastronòmiques de febrer.

* * *

ACADÈMIA DE CIÈNCIES VETERINÀRIES

CURS MONOGRÀFIC DE PATOLOGIA I REPRODUCCIÓ PORCINA
Dies: 26 i 27 de març de 1992.
Lloc: Sala d'Actes de la Facultat de Veterinària de l'UAB.
Programa • Dijous 26 - Procesos gastroenterícs en orcells.

- Nutrició i maneig alimentari de trujes reproductores.
- Terapéutica antiinfecciosa porcina, indicacions i inte-

raccions farmacològiques.
• Estat actual de la malaltia misteriosa a Europa.

• Divendres 27: -Errada lactancia! de les trujes.
• actanclalat dels porcellsdeles.

Matrícula: 35.000 pessetes Inscripcions' Abans del 24 de març



Boletín Oficial del Estado
BOE núm 282, día 25-11-1991
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Recipientes. Normalización y
certificación- Corrección de erratas del Real Decreto 1495/1991, de 11 de
octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva
del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a
presión simples.

BOE núm 296, día 11-12-1991
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ganadería. Alimentación
animal - Orden de 26 de noviembre de 1991 por la que se modifica el ane-
xo de la de 23 de marzo de 1988, relativa a los aditivos en la alimentación
de los animales.

Orden de 26 de noviembre de 1991 por la que se modifica el anexo de la de
11 de octubre de 1988, relativa a sustancias y productos no deseables en
alimentación animal.

BOE núm 305, día 21-12-1991
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno.
Productos envasados• Real Decreto 1780/1991, de 29 de noviembre, por el
que se modifica el Real Decreto 1472/1989, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las gamas de cantidades nominales y de capacidades nominales
para determinados productos envasados

BOE núm 313, día 31-12-1991
Ministerio de Economía y Hacienda. Impuesto sobre Actividades Económi-
cas - Orden de 26 de diciembre de 1991 por la que se aprueban los mode-
los de declaraciones del Impuesto sobre Actividades Económicas utiliza-
bles a partir de la entrada en vigor del Impuesto

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas Reglamento Real Decreto
1841/1991, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifican otras normas
tributarias.

BOE núm J, día 01-01 1992
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ganado bovino - Orden
de 3 de diciembre de 1991 por la que se reconoce oficialmente a la Unión
de Criadores de Toros de Lidia a los efectos de lo previsto en el Real Decre-
to 420/1987, de 20 de febrero, sobre selección y reproducción de ganado
bovino de razas puras.

BOE núm 2, día 02 01 1992
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sector lácteo Reordena-
ción - Real Decreto 1888/1991, de 30 de diciembre, por el que se establece
un plan de reordenación del sector de la leche y de los productos lácteos.

BOE núm 3, día 0301-1992
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno.
Reglamentaclones técnlco-sanotarias - Real Decreto 1891/1991 de 30 de di-
ciembre, sobre instalación y utlllzación de aparatos de rayos X con fines de
diagnóstico médico.



BOE núm 4, dia 04-01-1992
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Indemnizaciones.- Orden
de 30 de diciembre de 1991 por la que se instrumenta un plan de abandono
voluntario definitivo de la producción lechera.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
DOGC núm. 1538. día 0802-1992
Presidència de la Generalitat. Llei 31/1991, de 13 de desembre, d'ordenació
farmacèutica de Catalunya.

Diario Oficial de las Comunidades Europeas
DOCE núm 352, día 21-12-1991
Reglamento (CEE) no 3743/91 de la Comisión, de 18 de diciembre de 1991,
por el que se establecen las modalidades de aplicación de los regímenes
de importación previstos en los Reglamentos (CEE) n°* 3668/91 y 3669/91
del Consejo en el sector de la carne de bovino

Reglamento (CEE) n° 3744/91 de la Comisión, de 18 de diciembre de 1991,
por el que se establecen las disposiciones de aplicación del régimen de im-
portación previsto en el Reglamento (CEE) n° 3670/91 del Consejo para los
músculos de diafragma y los delgados congelados de la especie bovina

DOCE núm 357, día 28-12-1991
Reglamento (CEE) n° 3797/91 del Consejo de 18 de dlclembre de 1991, por
el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 3493/90, por el que se establecen
las normas generales de concesión de la prima a favor de los productores
de carnes de ovino y caprino.

DOCE núm I día 04-01-1992
Decisión de la Comisión, de 3 de diciembre de 1991, por la que se estable-
cen las normas relativas a las acciones científicas para la lucha contra la
peste porcina africana y a la contribución financiera de la Comunidad.

DOCE núm 4, dia 09-01-1992
Decisión de la Comisión, de 3 de diciembre de 1991, por la que se aprueba
el programa de erradicación de la leucosis bovina enzoótica presentado
por la Repúblioca Federal de Alemania y se fija el nivel de participación fi-
nanciera comunitaria

DOCE núm 5, dia W-01-1992
Reglamento (CEE) n° 44/92 de la C omisión, de 9 de enero de 1992, que mo-
difica el Reglamento (CEE n° 3398/91 relativo a la venta mediante licitación
de leche desnatada en polvo destinada a la fabricación de piensos com-
puestos y por que se modifica el Reglamento (CEE) n° 569/88

GENER 1992



SEMINARI SOBRE ECOPATOLQGIA
DE UNGULADOS SILVESTRES

Data: 8 de febrer de 1992.
Lloc Sala d'Actes de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de

Barcelona.
Inscripció: - Llicenciats: 3 000 pessetes.

- Estudiants: 2.000 pessetes.
La preocupació per les malalties de la fauna silvestre es un fet relativament re-

cent a tot el món, propiciat en part per l'alarmant increment en els darrers anys del
número de processos patològics que afecten a aquest grup d'especies animals
Amb la realització d'aquest seminari l'Unitat de Medicina Veterinària (Dep. de Pato-
logia y Produccions Animals) de la Facultat de Veterinària de Barcelona, pretén
plantejar la problemàtica actual de la Ecopatología d'alguns ungulats silvestres

Programa: • Estat actual de les poblacions d'ungutats silvestres a Catalunya.
- Mètodes de captura i transport.
- Maneig en captivitat.
- Control veterinari de les poblacions d'ungulats silvestres.
- Ecopatología de la cabra muntés.
- Ecopatología del rebeco.

* • *

IV SIMPOSIUM INTERNACIONAL EN CLÍNICA MÈDICA
I VETERINÀRIA SOBRE L'ESPATLLA

Dies 7 i 8 de març de 1992.
Directors: Dr. Josep Pous (Clínica l*Aliança Tortosa-Tarragona)

Dr. Alexandre Tarragó (Clínica Veterinària Sagrada Família. Barcelona)
Quota inscripció: 15 pessetes i

10 000 pessetes membres de l'Acadèmia col·legiats a Catalunya.

Tots els interessats en presentar Comunicacions lliures relatives al monogràfic
poden possar-se en contacte amb Alexandre Tarragó, telèfon 759 43 64 (tardes) i
235 88 67 (matins), abans del dia 15 de febrer. Aquestes no podran excedir de 10

* * *

XVII CURS INTENSIU D'ANÀLISI MICROBIOLÒGIC D'ALIMENTS
I CONTROL DELS PROCESSOS DE FABRICACIÓ

Dates: València del 1 al 5 de juny de 1992.
Horari: De 8,30 a 14,00 i de 16,00 a 19,30 hores.
Informació i inscripció: Càtedra de Microbiologia. E.T.S. Ingenyers Agrònoms.

Universitat Politècnica. Camino de Vera, 14 46022 València.
Telef. 387 74 23.

Data límit d'inscripció: 30 d'abril del 1992
inscripció: 30 d'a b r i l d e l

***



El passat 19 de desembre es va celebrar l'Assemblea General Ordinària de
Col·legiats corresponent al segon semestre de l*any. Els temes tractats en l'ordre del
dia van ser els següents:

En primer lloc, es va procedir a l'aprovació de l'Acta de l'Assemblea anterior.
En aquest punt es va arribar a l'acord de fixar els horaris per a les properes As-
semblees. Així, es va acordar, respecte als veterinaris de Clíniques de Petits
Animals, fixar la primera convocatòria a l'hivern a les 20 hores i a les 21 h, a
l'estiu.

El segon punt del dia era el dedicat als pressupostos del Col·legi L'exposició
d'aquests pressupostos va córrer a càrrec del Sr Jaume Serra, Vocal Econòmic,
del Col·legi, aprovant-se per unanimitat.

El tercer punt, el més ample per la varietat de temes que hom va tractar, va
obrir la intervenció del Sr President, Sr. Joaquim Sabaté El primer assumpte
professional en ser abordat va ser el Consell de Col·legis Veterinaris de Ctalun-
ya. El Sr, Sabaté va explicar que la representació per part del Col·legi de Barce-
lona l'ostentaven tres membres escollits democràticament. Hom va informar de
l'elecció inicial com a President del Sr. Manel Oms, de la qual es va lloar la seva
entrega i dedicació a la professió veterinària. També hom es van explicar les
causes de la seva posterior dimissió i la designació del President del Col·legi de
Lleida, Sr. Ricart com a President en funcions del Consell.

Sobre les relacions amb el Consejo de Colegios, el Sr. Sabaté va explicar
que, una vegada solucionats els problemes inicials les relacions són força cor-
dials. Així, després de diferents reunions, el Consejo ha canviat els seus esta-
tuts, deixant una porta oberta al reconeixement d'altres Consells autonòmics
que puguin aparèixer

El Sr. President informà sobre la situació plantejada davant l'entrada en vi-
gor de l'Impost d'Activitats Econòmiques, i de les accions endegades amb al
tres col·legis professionals per demanar la paralització de l'actual aplicació
dels coeficients màxims. També es va comunicar que el Col·legi ha encarregat
un estudi a l'assessoria jurídica (veure aquest mateix Full).

El Sr. Sabaté informa de la situació actual de l'adquisició de medicaments
d'ús hospitalari que passarà a ser dispensat, en envasos clínics, exclusivament
mitjançant la farmàcia hospitalària amb el conseqüent perjudici per a la seva
adquisició pel professional veterinari. També es va comenta la reunió amb el
Director General de Farmàcia de la Generalitat, el qual es va comprometre a co-
mentar el tema amb la Directora General de Farmàcia, que es qui ha regulat el
tema, en un proper viatge a Madrid.

A l'assemblea també es van tractar altres temes com la Facultat, de la que
hom va dir que ha de servir per formar i no pas produir veterinaris, es va lloar el
bon funcionament del Comitè de Petits Animals; i es va parlar del Comitè de
Deontologia, al que es va demanar major duresa davant les irregularitats.

Per últim, hom va analitzar la situació del Fons Mutual d'Ajuda. Després de
gairebé tres hores va finalitzar l'Assemblea i a l'acabament hom va procedir a
l'entrega de carnets als nous col·legiats, i amb aquest motiu hom va oferir un vi
a tots els assistents.



A partir de l'1 de gener de 1992 hom ha començat a aplicar-se el nou Impost so-
bre Activitats econòmiques, que des d'aquesta data substituirà, entre d'altres im-
postos municipals, a l'antiga LLicència Fiscal d'Activitats Professionals i d'Artistes i
al també suprimit Impost Municipal sobre la Radicació.

Encara que el nou impost té caràcter de tribut local, una part important de la se-
va gestió està encomenada per la Llei a l'Administració Tributària de l'Estat, la qual
esta afrontant en aquests moments l'important i difícil repte de la implantació de
l'impost i de la seva exacció per primera vegada.

El nou impost, a l'igual que abans les Llicències Fiscals, grava l'exercici de
qualsevol activitat empresarial, professional o artística, i conseqüentment l'exercici
de l'activitat pròpia dels veterinaris.

En conseqüència, tots els professionals que estan tributant ara per a dita Llicòn-
cia Fiscal tenen l'obligació de continuar fent-ho pel nou impost.

Existeix, malgrat tot, una diferència important entre l'impost sobre Activitats
Econòmiques i la Llicència Fiscal, ja que la quota de Tarifa d'aquell impost està inte-
grada, a més, per la quantitat que resulta de valorar l'element tributari constituit per
la superfície del local en el que s'exerceix l'activitat.

Aquest punt anterior significa que el nou impost grava, tant l'exercici de
l'activitat, com la superfície dels locals i clíniques professionals o llocs on
s'exerceix la mateixa.
Les Diputacions Provincials, Comunitats Autònomes Uniprovincials, Cabildos Insu-
lars i Consells Insulars, poden establir un recàrrec de fins el 40% sobre la quota de
Tarifa, o quota mínima municipal.

Les Diputacions Provincials, Comunitats Autònomes Uniprovincials, Cabildos
Insulars i Consells Insulars, poden establir un recàrrec de fins el 40% sobre la quota
de Tarifa, o quota mínima municipal.

Quan el mateix local sigui ocupat per més d'un professional, cadascun acredita
rà la seva pròpia quota més el que li correspongui per l'element tributari de superfí-
cie. En relació a aquest últim extrem, la superfície imputable a cada professional
serà la que efectivament ocupi en el local; en el cas que de que això sigui possible
de determinar, so imputarà a cada professional el resultat de dividir el número to-
tal de metres quadrats de superfície del local, entre el número de professionals que
l'ocupen.

En aquells supòsits en els que el professional no tingui local, es a dir, desenvo-
lupi la seva activitat a la seu d'empreses o oficines alienes, la quota de Tarifa com
cidirà amb la quantitat consignada en tes Tarifes prop del Grup oportú i això per no
es podrà aplicar l'element tributari consituit per la superfície. En tot cas, sobre dita
quota de tarifa hom aplicarà el coeficient municipal d'increment abans esmentat,
així com el recàrrec provincial també esmentat. Hom no aplicarà, malgrat tot, en
aquests supòsits, l'índex municipal de situació, doncs es tracta de casos en el que
no existeix local. Resulta especialment important advertir que aquells que venen
disfrutant en la Llicència Fiscal de la bonificació per inici en l'exercici de l'activitat
professional, continuaran disfrutant de la mateixa en el nou Impost sobre Activitats
Econòmiques fins que finalitzi et plac de durada d'aquesta bonificació. Aquesta si-
tuació arribarà, inclús, a tots els que encara no hagin iniciat l'exercici de la seva ac-
tivitat professional, i ho facin abans de l'1 de gener de 1992.

D'altra banda la quota de nou impost corresponent a aquells que s'inicien en
l'exercici de la professió a partir de I'l de gener de 1992 serà el 5097o de la que re-
sultaría en condicions normals, i això durant els primers cinc anys d'activitat.

La quota que deuen satisfer els Veterinaris per el nou impost té el caràcter de
quota municipal, i ha de satisfer-se a l'Ajuntament del terme on estigui ubicat el lo-
cal o en l'Ajuntament del domicili fiscal del Veterinaeri si aquest exerceix en Empre-
sa o local aliè.



Al meu parer, la quota que satisfacin els Veterinaris faculta per a exercir la pro-
fessió a tot el territori nacional, sense necessitat de satisfer cap altre quota,
L'única excepció a aquesta regla general es refereix a aquells supòsits en els que el
mateix professional disposi de més d'un local, inclús dintre del mateix Municipi: en
aquests casos hom acreditarà tantes quotes com locals disposi el professio-
nal.L'extrem contemplat en aquest paràgraf resulta especialment important, doncs,
a diferència del que venia succeint en l'àmbit de la Llicència Fiscal, els professio-
nals ja no tindran que donar-se d'alta cada vegada que treballin fora de la seva de-
marcació provincial,

S'ha d'advertir que la declaració censal no tindrà conseqüències econòmiques
immediates, doncs la liquidació i recaptació de l'impost, corresponent a l'exercici
de 1992, no es farà fins la tardor del citat any.

Per últim, el I.A.E. creiem que va a generar un allau de recursos Administratius,
com ja s'han adonat algunes Associacions i pot ocasionar-se un veritable caos per
les protestes que sens dubte es presentaran. Hom haurà d'esperar a la formalitza-
ció dels censos i a que transcorri el període transitori per a l'aplicació d'aquest im-
post. El Col·legi de Veterinaris de Barcelona juntament amb el Consell de Col·legis
de Veterinaris de Catalunya i el Consejo General de Colegios de Veterinarios haurà
en el seu moment de recorrer i ptesentar tantes accions com siguin procedents per
tal que aquest nou impost no suposi un gravamen excesiu i que s'apliqui en tot cas
de forma progressiva o s'ajorni la seva entrada en vigor o es revisin els coeficients
bàsics de l'Impost.

Juan Beltran Rahola
Assessoria Jurídica Col legi

de Veterinaris de BarcelonaMAPA

REVISTA DE PREMSA

UNA COMISSIÓ INSPECCIONARÀ TOTS ELS
PARCS ZOOLÒGICS

Una comissió tècnica, formada per representants dels departamanet de Gover-
nació i Agricultura, inspeccionarà tots els Zoològics amb fauna salvatge, segons
una ordre firmada pel conseller d'Agricultura, Joan Vallvé, que va publicar el dia 1 /
de gener el Diari Oficial de la Generalitat. L'ordre es va redactar arran de l'accident
ocorregutr el 17 d'agost a les instal·lacions del parc Rioleón Safari, quan un lleó va
arrancar un braç d'una mossegada a una nena de 10 anys El conseller Vallvé va as-
segurar el 10 d'octubre al Parlament que la Generalitat elaboraria abans de finals
d'any un reglament per les instal·lacions zoològiques.

La nova ordre que va entrar el 17 de gener en vigor, estableix les mesures ne-
cessàries pel manteniment d'animals salvatges en captivitat i crea la comissió tèc-
nica inspectora, que estarà assessorada per especialistes del Zoo de Barcelona i de
la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma, l'informe dels quals serà im-
prescindible per legalitzar qualsevol zoo. L'ordre només estableix normes de segu-
retat de caràcter general, ja que delega en la comissió d'elaboració d'estudis con-
crets a cada instal·lació particular.

En aquestes normes, la Generalitat exigeix, entre d'altres, que "quan sigui pos-
sible el contacte directe entre un animal perillós i el públic per sobre o a través
d'un entorn de la instal·lació s'instal·larà una barrera de separació suficientment
profunda per evitar qualsevol contacte". Entre les normes trambé s'obliga en cas
que s'escapi algun animal perillós del recinte a disposar de "un pla d'emergència i
de material de captura suficient que serà explicat al personal afectat i assajat pe-
riódicament".dematerialde - EFE

Diari de Barcelona
Dissabte, 18 de gener de 1992



LA GENERALITAT DEDICA 30 MILIONS
A POTENCIAR EL CONSUM PE VEDELLA

El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat té previst iniciar
desprès de Reis una campanya de promoció de la vedella catalana a través de
l'empresa Promotora d'Exportacions Catatanes - Prodeca. Aquesta empresa, ha ela-
borat un perfil de la campanya "Posi'm vedella"" per encàrrec de la conselleria i
amb el vist i plau de la taula sectorial de la carn de boví.

La campanya que té un cost de 30 milions de pessetes pretén prestigiar la quali-
tat de ta vedella catalana, que va quedar malparada per la polèmica de l'estiu passat
per l'ús de clembuterol per a engreixar ¡legalment bestiar vacú. Segons va reconèi-

i el propi Joan Vallvè, Conseller del DARP, la polèmica va afectar negativament
tes vendes d'aquest tipus de carn.

La segona setmana de gener, el DARP distribuirà ats establiments d'ali-
mentació, carnisseries i grans superfícies un total de 300 000 fulletons que desta-
quen els avantatges del consum de la carn de vedella que es produeix a Catalunya.

Els fulletons contenen primer una breu explicació del valor proteínic de la vede-
lla catalana i els seus efectes beneficiosos per a la salut dels consumidors.

Diari de Barcelona
Dissabte, 4 de gener de 1992

NECROLOGÍA

t
El dia 4 de gener, als 73 anys, ens ha deixat MARIA TERESA BONILLA i ELIAS,

nascuda a Puigcerdà, on ara ha retornat definitivament. Era l'única estudiant de
tota la Facultat de Saragossa, on acabà el 1941 i fou durant trenta anys l'única
companya del nostre Col legi, fins que es va inscriure, el 20 d'abril de 1972 a
Montserrat Vidal i Lluis, ara la degana.

Va guanyar per oposicions plaça el 1946, en el Cos de Veterinària Municipal
de Barcelona en el que va tenir una intensa vida professional i arribà a Cap de
Servei. Mfl. Teresa era una noia simpàtica, agradable, de caràcter jovial, atenta i
cordial amb tothom, que assistia ;i tots els actes Col·legiala, com la darrera As-
semblea General de desembre i era membre del Tribunal de Deontologia Feia
poc havia celebrat les seves noces d'or professionals, a Saragossa, amb altres
companys del nostre Col·legi.

En la seva vida va saber compaginar molt bé el treball amb el seu gran diver-
timent: viatjar I mai va deixar de prendre part en els viatjes que el Col·legi orga-
nitzava per participar en els Congressos nacional i internacionals de Madrid, An-
dalusia, Santander, Moscou, Mèxic, Sant Remo, etc.

Al seu enterrament van assistir-hi quasi tots els seus companys de
l'Ajuntament de Barcelona, els ex-caps provincials de Sanitat Veterinària, Agenjo
i Lombardo, membres de la Junta Col·legial amb el seu president Sabaté, els ex-
presidents Carol, Monnè, Sèculi i molts altres

Expresem el nostre condol a la seva germana Paquita i familiars tots, amb la
confiança que Déu li hagi donat l'etern descans promès. - J.SB

També amb el sentiment que se sent pej la pèrdua de un bon company hem de
comunicar la mort d'en ARTURO MANCENIDO GARCIA, fet que es va produir el
proppassat dia 4 de gener

El COLLEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE LA PROVINCIA DE BARCELONA
s'uneix al condol de les seves famílies i n'assebenten als seus amics i companys,
demanant vulguin tenir-los presents en les seves oracions.



Sent les 21,15 hores del dia 5 de novembre de 1991 es reuneix en sessió ordi
nària, a la seva seu social, la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Veterinaris de
la província de Barcelona, amb la assistència de la totalitat dels seus membres, so-
ta la Presidència del Sr Joaquim Sabaté i Aranda, actuant com a Secretari el Sr Jo-
sé Juan Rodríguez, sent el seu desenvolupament el següent

1) - Es procedeix a la lectura de l'Acta de la sessió anterior, la qual hom aprova
després de modificar, a petició del Sr. Castelar i Ferrés, el contingut del
punt 2) en apreciar que el sentit expressat a la mateixa no es correspon
amb l'opinió exposada en seu moment.

2) • Junta de Govern mes d'octubre El Sr Secretari exposa el seu interès que
consti en Acta que, per motius de calendari, fou impossible efectuar la
corresponent Junta del mes d'octubre segons així ho disposen els Estatuts,
lo qual s'aprova per unanimitat.

3) - Ajudes Fons Mutual: El Sr Secretari dóna compte dels darrers ajuts
sol·licitats per col legiats al Fons Mutual d'Ajuda, d'acord amb els seus Es-
tatuts i Reglament, els quals sumen un total de 202.200 pessetes, aprovant
la Junta, per unanimitat, la concessió de tots ells i el total dels fons conce-
dits.

Hom proposa realitzar la reunió del Consell d'Administració del Fons
Mutual d'Ajuda pel dijous 19 de novembre, si hom aconsegueix unificar ho-
ra amb tots els membres. El Sr Secretari exposa la necessitat de moder-
nitzar alguns dels Articles del Reglament del Fons, la Junta considera molt
necessari.a

4) - Resolucions del Comitè de Deontologia: Són llegides les últimes resolu-
cions adoptades pel Comitè de Deontologia, aprovant-se l'enviament de
les mateixes com a resolucions definitives

Hom pren la decisió que, per part del Comitè de Deontologia s'obri ex-
pedient informatiu en aquells casos que existeixi una sol·licitud per escrit
o en aquells casos que, per part de la Junta de Govern o pel propi Comitè,
sigui considerat oportú l'estudi d'algun cas conegut mitjançant els medis
de comunicació d'altres medis extracol legials i que mereixin credibilitat.

Un cop conclòs l'expedient com ho posarà en coneixement de la Junta
segons indica el Reglament de Deontologia, la qual comunicarà la resolu-
ció per escrit als interessats.

Es creu convenient estudiar el Reglament de Deontologia i unificar cri-
teris amb els.del Consell i Consejo.

El Sr Serra, com a membre del Comitè de Deontologia, expressa el seu
desig que les resolucions que pel seu contingut tinguin o es consideri que
puguin fer-se públiques siguin publicades al Full Informatiu del Col·legi El
Sr. Secretari indica que en ser tractades en Junta ja constaran en l'Acta i,
per tant, publicat el seu contingut.

5) - Vetermon: El Sr. President dona compte de ta reunió mantinguda amb el
President de Vetermon amb la finalitat de conèixer les necessitats
d'aquesta Associació i tractar de col·laborar al màxim amb ella. El Sr. Se-
cretari mostra la carta rebuda al Col·legi d'aquesta Associació, en la qual i
en concret es sol licitava espai físic per les seves oficines

La Junta considera unanimament, i després d'estudiar la sol licitud,
l'impossibilitat d'acollir aquestes instal·lacions per manca d'espai, si bé
reitera la seva actitud col·laboradora en tot allò que el Col·legi pugui apor-
itera

) • Cursos Consejo General: El Sr. Ferrés dona compte de la seva conversa
amb el coordinador de Cursos del ConseJo. I en la qual hom ha acordat es-
tudiar la conveniència de preparar-los al Col legi, per la qual cosa hom han
d'estudiar dates que siguin adients per això. El Sr. Ardèvol considera



molt alt elpreu d'inscripció i que haurien d'estudiar-se mesures altenatives.
La Dra. Mora considera que el cost és el normal per a aquest tipus de Cur-
sos, ja que hom han de portar especialistes de fora i que a més no es co-
npix, a priori, el ombre d'inscripcions, i per tant la possibilitat de cobrir les
despeses.

Hom decideix estudiar la creació d'un fons econòmic que permeti el re-
ciclatge dels possibles beneficis d'aguns cursos i procedir a la concessió
de Beques per d'altres. Així mateix hom decideix estudiar la possibilitat de
realitzar, amb certa periodicitat, conferències sobre temes monogràfics,
per la qual nosa homes cercaria la co! laboració de veritables experts, en
temes d'interès professional. Aquestes conferències serien d'inscripció
gratuïta, subvencionades pel Col·legi i enfocades a l'estil de taules rodo-
nes.

Finalment, queda encarregat el Sr. Ferrés de realitzar un estudi general
sobre el tema, amb la finalitat de presentar-lo a la propera Junta de Govern
i començar a treballar amb vistes al 1992. El Sr. President insta a que des
de cada Vocalia es vagin realitzan els diferents programes d'actuació per
aconseguir adaptarlos a la vida col·legial al llarg del proper any.

7) - Tarifes serveis del Col legi: Per part del Secretari es proposa ¡'actualització
i revisió de les tarifes que es perceben pels diferents serveis prestats als
col·legiats però amb càrrec a tercers, com son els certificats, reconeixe-
ment de signatures,visats, etc. La intenció seria la de que ho gestionés tot
el Col·legi, per a posteriori reportarlo al col·legiat corresponent. Per una-
nimitat hom aprova el seu estudi i preparació.

8) - Precs i preguntes:
a) - Assemblea General: Hom recorda que durant el mes de desembre s'ha

de procedir a la celebració de l'Assemblea General de Col·legiata Jel
2n. semestre, per la qual cosa es necessari convocar día i hora S'insta
al Sr. Serra a preparar els corresponents pressupostos per a la seva
presentació.

b) - El Sr. Castelar presenta la composició del Comitè de Clíniques de Petits
Animals. També informa que el Comitè està duent a terme la revisió
del seu Reglament i estudia la possibilitat de corregir els preus mí-
nims El Comitè desitjaria es fés un distintiu per als establiments vete-
rinaris reconeguts pel Col·legi. El Comitè, després de cada reunió i per
a la seva difusió, passarà un informe del seu treball. Finalment el Sr.
Castelar es compromet a posar en marxa la preparació de reunions per
a l'estudi de la tasca del veterinari als nuclis zoològics i de la vacuna-
ció antiràbica. El Sr. President recorda que el tema de la vacunació an-
tiràbica es molt important i que s'ha de convocar a totes les parts inte-
ressades.

c) - El Sr. Ardèvol sol·licita l'autorització per l'adquisició de la bibliografia
bàsica de cada Curs que tingui lloc al Col·legi. La Dra. Mora proposa
l'estudi i, en el seu cas, la compra de tota la bibliografia que sobre te-
mes concrets veterinaris vagin sortint com a novetats. Hom proposa
estudiar el tema un cop coneguts els pressupostos. Així mateix propo-
sa la creació d'una videoteca que pugui tenir vida pròpia (com si es
tractés d'un Video-Club, però de temes veterinaris), acordant-se el seu
estudi pressupostari, si bé es recomana que es tracti de no carregar el
préstec amb un lloguer.

Recorda al Sr. Ardevol que hom està preparant el pressupost
d'informatització del Col·legi, proposant-se que presenti les caracterís-
tiques tècniques amb la finalitat de buscar un mínim de tres pressupos-
tos per a poder decidir. Hom decideix adoptar el sistema de red local.
També s'acorda que una vegada informatitzada la Biblioteca es coordi
ni el treball de manera que es tregui la major rendibilitat possible a
tots el aparells, inclòs l'arxivador Canofile.



d) • El Sr. Serra proposa una mini reunió pel dijous 17-11-91, a les 6 de la
tarda, per a posar en marxa l'estat de comptes i pressupostos.

e) - El Sr. Viñas proposa que es faci un desglossament de tot el que es paga
en les quotes col. legials pels diferents fons de previsió i es doni a co-
nèixer als col·legiats. També considera hom hauria d'informar de totes
les possibilitats que hom ofereix en viatges per als jubilats.

f) - La Dra. Mora sol licita que hom exigeixi la recollida i classificació de
tots els llibres i revistes que s'amunteguen al mostrador de
l'administració del Col legi També sol·licita, donat l'elevat nombre de
col·legiats, que hom estableixi un sistema de control d'horaris d'ús del
Col legi per a evitar que hi hagi gent circulant a totes hores pel mateix,
sent en molts casos persones alienes. També hom han de controlar les
despeses de llum, telèfon, fotocòpies i el tancament de portes i fines-
tres

g) - El Sr Secretari dona compte que a partir d'aquest mes es col locaran
uns sistemes de carpetes per als Vocals per tal que la comunicació si
qui més fluida.

h) • El Sr. Ferrés informa que ja ha estat encarregat el pressupost de les
agendes 1992 per als col legiats i que només resta a l'espera de la res-
posta del Col·legi de Girona.

i) - Es recorda que la propera reunió de Junta serà el dia 3 de desembre
Altes í baixes col·legiats Altes: Hom procedeix a donar d'alta 43 col·legiats (42
de nova col legiació, del numero 1594 al 1635, i 1 reingrés} Baixes: Es donen de
baixa 16 col legiats (1 defunció i 15 a petició pròpia).

I sense més assumptes per a tractar i sent la una t deu minuts de la matinada
del dta 6 de novembre, homaixeca la sessió.

EL SECRETARI,

Vist i plau
EL PRESIDENT,

OFERTES I DEMANDES

Urge traspasar Consultorio Veterinario
en funcionamiento y equipado

Zona ensanche
Teléfonos: Tardes (17,00 a 20,00 horas) 258 73 55

Noches: 419 30 53 y 280 59 81

Hom traspasa clínica veterinaria per a animals
al Vallès Oriental

Interessats trucar al telèfon 562 38 50
Laborables de 16.00 a 19,30 hores
Dissabtes de 10,30 a 13,00 hores


