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EDITORIAL

Durant el període de quasi dos anys, el nou format del nostre butlletí
informatiu ha tractat de manera, ràpida i eficaç, d'apropar als nostres
col legiats la cada cop més variada i activa vida col·legial.

En general, les reestructuracions que hem anat fent ai butlletí, han
estat ben acollides, si bé en ocasions no ens hem deslliurat de cometre
alguns errors, deguts, sens dubte, al nostre interès que les notícies arr-
ibessin amb rapidesa als nostres lectors. Per aquesta i altres qüestions que
no hagin estat del vostre grat demanem disculpes ara, des d'aquestes línies.

El motiu de l'editorial no és acomiadar-nos, sinó tot el contrari;
tractem de presentar el que esperem sigui el nou format, més adequat a les
necessitats d'informació de tots. L'increment del nombre de col legiats, ha
provocat canvis en les activitats i expectatives previstes quan començàvem
amb el nostre butlletí.

Aquestes reformes, però, es faran paulatinament, amb petites
variacions que poden semblar, potser, imperceptibles, encara que tenint
sempre present el desig d'assolir la meta d'arribar a cobrir totes les
expectatives personals i professionals latents. Sustancialment es tracta
d'obrir seccions concretes que tinguin continuïtat al llarg dels diferents
butlletins i que per tant, puguin ser col leccionables pels col·legiats que
creguin interessant el seu contingut. La prioritat de la informació continuarà
privant sobre la periodicitat concreta, per això en alguns números no
apareixeran determinades seccions.

Esperem, a partir del proper butlletí, començar amb la nova
distribució de seccions, els canvis no seran definitius, i per descomptat,
estem oberts a les sugerències i critiques que vulgueu fer per millorar el
nostre -Full Informatiu·.

Esperant la vostra col.laboració. .



NOTICIES

HOMENATGE
A

CESAR AGENJO

tm El passat 2 de febrer els jubilats del nostre
Col·legi, acompanyats de les seves esposes,
ompliren el saló d'actes per tal de retre
homenatge d'amistat al company Cèsar Agenjo,
pels seus més de 25 anys com a Cap Provincial
de Sanitat Veterinària de la província de.
Barcelona. El representant dels jubilats a la

tKKm^^mmmmm^m^mmamm^i^mH^t^^ Junta, Sr. Joaquim Viña, sajudà els assistents, els
agraí la nombrosa presència i invità & l'amic

Sòculi a fer l'oferiment de Tacte. El Sr. Sèculi comentà com Cèsar Agenjo podia constatar el bon
record que havia detxat després de tants anys. Bon record que mereixien ta seva excel·lent formació
tècnica i les qualitats personals: honestedat, integritat unides a una gran vocació veterinària, que
el féu ser incondicional defensor dels seus companys en les difícils dècades dets 40-50-60, gràcies
al prestigi que va guanyar-se entre els seus superiors.

El Sr. Sèculi va recordar també diverses conquestes de la veterinària d'aquells anys: des
de la primera campanya antirábica fins els honoraris que permeteren cobrar serveis d'excorxadors,
als quals el Sr. Agenjo va contribuir activament. Cèsar Agenjo donà les gràcies i féu al·lusió a la seva
bona sort, ja que en els seus primers temps es presentaren a Barcelona diversos problemes
alimentaris importants que pogué resoldre bé i també agraí el fet d'haver pogut comptar amb tans
excel·lents col·laboradors, com han estat tots els veterinaris. Finalment va remarcar, que als seus
quasi 84 anys, volia continuar participant activament per a la professió i s'oferia per alguna
conferència sobre la veterinària del segle XX que havia viscut.

L'Acte es va cloure amb unes paraules d'agraïment de la seva esposa i amb ('entrega d'una
placa commemorativa per part del President del Col !egi de Barcelona, Sr. Sabaté, qui va expressar
ta seva satisfacció per la nombrosa assistència i les mostres de companyerisme constados.

EL COMITÈ
DEONTOLÒGIC

INFORMA...

El Comitè Deontològic exigeix dels
estaments oficials, s'adari el tema de
l'adjudicatura de la Campanya
Antiràbica, tant del 92 com del 93. per
tal que tots els col·legiats vacunem
contra la ràbia, recolzats per aquests
estaments



Ja que el Consell Superior Bancari

obliga les entitats a emetre els rebuts

mitjançant suport magnètic, efs números de

°ompte han de figurar amb el següent format,

P«r evitar posteriors devolucions.

Exemple d'un rebut domiciliat a la Caixa

d'Estalvis i Pensions de Barcelona

DOMICILIACIONS
BANCÀRIES

2100 . 0043 . 0100045343
(D (2) (3)

1). Número d'Entitat Bancària.

2). Número d'oficina.

3). Número de compte.

Adjuntem un full amb les dades que ens tenen donades. En cas de no ser correctes
Preguem que ens ho retornin degudament complimentat.

Temàtica:

Quantitat del
Premi;

Organitza:

Patologia, cirurgia, o

Obstetricia Veterinàries, aixi

com les seves Ciències

Bàsiques.

500.000 pessetes.

PREMI
ENRIQUE CORIS
GRUART 1992"

"Patronato de la Fundación
Enrique Corís Gruart" i la
Facultat de Veterinària de la Universitat de Saragossa.

Data límit de presentació dels temes: 31 de març de 1993.

Més informació: Facultat de Veterinària de Saragossa
Miguel Servet, 177

50013 SARAGOSSA

(976) 414800



ASSESSORIA JURÍDICA

En l'exercici de l'activitat professional, el veterinari pot incórrer en responsabilitat enfront
de qui contracte els seus serveis. Ens estem referint al supòsit habituat de la concessió arrenditicia
de serveis professionals del veterinari a favor de tercers. Per exemple, en la intervenció sobre un
petit animal que hagués resultat mort o seriament danyat.

Encara no existeix cap Contracte escrit, creiem que l'esfera de responsabilitat en la que
ens trobem, és la d'una concessió arrenditicia de serveis professionals entre les parts, sotmesa jurí-
dicament a la Norma de l'Article 1101 i concordants del Codi Civil: 'queden subjectes a ta indemnit-
zació deis danys / prejudicis causats els que en ei compliment de Jes seves obhgactons inconeren en
engany, negligència o morositat, i eh que de qualsevol manera contravenen al tenor d'aquella"

Aquesta és la nostra opinió conforme al criteri jurisprudencial que dóna preferència als
preceptes sobre la responsabilitat contractual, quan existeixi concert obligacional, sempre que
(actuació del subjecte responsable comprenguí "la realització d'un fet dintre de la rigorosa òrbita
del que s'ha pactat i com a desenvolupament del contingut negociat" (S.T.S. 20 maig 1964, 9 març
1983, 10 maig 1984).

Serà doncs necessari que qui reclami al veterinari, demostri l'actuació que pogués repu-
tarse com a negligent per part de) mateix, d'acord amb les Normes reguladores de la seva Ciència,
així com el resultat perjudicial pel seu patrimoni. Dit d'altra manera, és el demandant qui està
obligat a demostrar la falta de diligència suficient del veterinari o en l'exercici de la seva professió.

Normalment aquestes qüestions es resolen en el Jutjat a través de l'oportuna prova
pericial, per la que un o diversos Perits dictaminen sobre els fets concrets i ta conducta del
veterinari.

Per suposat que la ciència veterinària, com la medicina, no és una ciència que garanteixi
mai un resultat. És a dir, per a determinar la conducta negligent o no i, conseqüentment,
l'existència o no de responsabilitat professional, no s'atén el resultat de la mateixa intervenció. Tan
sols es té en compte la manera o la forma en què el professional va aplicar en un determinat cas
els seus coneixements científics. És la denominada Lex Arlis

Hem de recordar, per altra banda, que el Col·legi de Veterinaris de Barcelona té subscrita
una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil general que cobreix danys corporals o materials
causats involuntàriament a tercers (en tes seves persones i coses, inclòs animals), degut a fets
accidentals que s'hagin produït en relació amb els riscos per als quals s'estipula.

En concret, queda coberta la responsabilitat civil derivada dels danys corporals i/o
materials a tercers, a conseqüència de faltes, errors, omissions o negligències involuntàries,
comeses en el desenvolupament propi de l'activitat professional, en exercici lliure, dependència
laboral i/o funcionari.

És important recordar que en cas de sinistre, existeix l'obligació de comunicar a
l'Assegurador el seu esdeveniment -pot fer se a través del propi Col·legi- en el termini màxim de
set dies des de que va tenir-ne coneixement d'ell.

Finalment, aquesta assegurança Inclou admès defensa jurídica i finances judicials, tan
civils com crimináis. Aquestes finances, queden limitades fins al màxim de 10.000 000 pessetes
i els capitals màxims garantitzats són el següents:

- Màxim per sinistre 10.000.000 pessetes.
- Màxim per sinistre durant un any 100.000.000 pessetes.

És sempre aconsellable en qualsevol cas, llegir-se detingudament la pòlissa en totes
les seves condicions, que per motiu d'espai no podem reproduir en aquest article.



AGENDA

LES PRODUCCIONS
RAMADERES I

L'ORGANITZACIÓ
COMÚ DE MERCATS

Us recordem que els propers dies 1 i
2 de març, com ja havíem anunciat al butlletí del
gener tindrà lloc aquest curs que pretént
augmentar els coneixements sobre el PAC i el
GATT de tots els professionals.

Amb el curs que ara presentem, volem
abordar l'estat actual i les perspectives de les
produccions ramaderes en el marc de la nova
Política Agrícola Comú (PAC) així com de la • • « • • • • • • • • • • • • • • • • •
nova situació europea, després dels canvis
ocorreguts al Centre i Est d'Europa i l'acord de la C.E.E. amb els països de t'EFTA.

El coneixement de l'estructura i regulació dels mercats i de les noves perspectives
permetrà al nostre país adaptar-se al repte del Mercat Únic.

En aquest marc, cal fer referencia, tanmateix, a la situació especifica, així com, a tes
Perspectives de les produccions ramaderes en la Comunitat Autònoma.
Lloc d'inscripció:

Preu d'inscripcions:
Dates:

Saló d'Actes del Col.legi Oficial de Veterinaris de Barcelona.
Av. República Argentina 23-25.
8.000 pessetes.
1 i 2 de març.

PROGRAMA
} de març

16.00 Entrega de la documentació.
16.30 La PAC. La regulació agrícola. La adhesió d'Espanya, el període transitori.
17.30 El sector vacú de la carn: característiques estructurals, preus, consum. Comerç

exterior. Regulació del mercat.
18.30 El sector vacú de la llet: cens, produccions, preus. Política de quotes lleteres.

Organització Comú del Mercat.
19.30 El sector oví-caprí. Característiques estructurals. Organització Comú de

Mercats.

16.30 El sector porcí, la seva estructura i dependència. Preus. Comerç exterior.
Organització Comú de Mercats.

17.30 El sector avícola de carn i posta. Cens, produccions i preus. Regulació del
mercat.

1830 Les indústries tàctees, càrniques i dels pinsos compostos. Situació actuat i
perspectives a la CEE.

19.30 Propostes de la nova PAC. Incidència de la Ronda deJ GATT. L'espai econòmic
europeu. Les relacions amb els països de l'Est.

a més informació truqueu a les o',cine del CoI.legi: 212.12. 08 O 211.24.66.



Dates: 8-29-30 de maig de 1993
Lloc: Col legi de Veterinaris de Barcelona

IV JORNADES Av. República Argentina, 21-25
DE CLÍNICA I BARCELONA
DnnilPPin PÏP Organitzat pe r Acadèmia de Ciències Veterinàries

rHLJUUvA-rHJ Ufc d e Catalunya-Secció Rumiants. En col·laboració amb
RU MIANTS A.N.EMRE. (Asociación Nacional de Especialistas en

Medicina Bovina de España).

Temes i ponents:

RUBÉN GONZÁLEZ D.V.M.
OUALITY MILK- UNIVERSITAT DE CORNELL. USA

1. Mamitis micoplástiques.
2. Programa de control de la mastitis a l'Estat de Nova York.

DR. JUAN C. MARCO VFLERO
SERVEI DE INVESTIGACIÓ I MILLORA AGRARIA - DERIO, VIZCAYA

1. Epizotiologia de la mastitis en vacó lleter.

JOSÉ PÉREZ GARCÍA
CLÍNIC PRIVAT- TAPIA POLICLÍNICA VETERINARIA- TAPIA DE CASARIEGO, OVIEDO

1. Fluidoterapia pràctica en el vacú.

MARC PIERA RASPALL
ESPECIALISTA EN PRODUCCIÓ DE VACÚ LLETER PULEVA- GRANADA

1. Alimentació líquida en vaques de llet.

JOAN COLLELL VERDAGUER
CLÍNIC PRIVAT- CENTRE VETERINARI MANLLEU- BARCELONA

1 Control de la reproducció on explotacions de vacu lleter.

SERGI CASAMIGUA
ANIMAL SCIENCE- UNIVERSITAT DE MINNESOTA. USA

1. Consideracions sobre l'ús de suplements proteics en vacú lleter.
2. Aval luació de la condició corporal en vacú lleter; ús dei diagnòstic de fa

eficiència nutritiva.

JOAQUIM BAUCELLS RIBAS
PRODUCCIÓ I CLÍNICA DE VACÚ LLETER- CENTRE VETERINARI DE TONA, BARCELONA

1. El veterinari com a assessor d'explotacions lleteres.

ADRIAN GONZALEZ
CLÍNIC PRIVAT ANKA-ECHAURI, NAVARRA

1, Maneig i prevenció de cotxeres en explotacions de vacú lleter.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
DOGC núm. 1690 día 4-1-1993
Departament d'Agricultura, Ramaderia I Pesca. Odre de 14 de desembre de 1992, per la
qual s'aprova el Reglament de la Denominació de Qualitat Formatges de l'Alt Urgell·Cerdanya i del
seo Consell.

Ordre de 18 de desembre de 1992, per la qual s'aprova la Reglamentació de la mel que pot gaudir
de la Marca 0

DOGCnúm. Í695 dia 1&-1-1993
Departament de Governació. Resolució de 29 de desembre de 1992, de convocatòria de proves
selectives per a l'ingrés al cos de titulats superiors de la Generalitat de Catalunya, veterinaris {núm
de registre de la convocatoria 27/92).

Departament de Sanitat I Seguretat Social. Decrets 12 I 13/1993, d'11 de gener, de
cessament del Sr. Ricard Estrada t Arimón com a director general de Promoció i Desenvolupament
> nomenament del Sr. Albert Juanola I Colom pel mateix càrrec.

Decrets 14 \ 15/1993 d'11 de gener, de cessament del Sr. Joan Josep Tous i Arnavat com a director
general de Producció i Indústries Agr©alimentàries, i nomenament del Sr. Gustau García i Guillamet
pel mateix càrrec

Decrets 16 i 17/1993, d'11 de gener, de cessament del Sr. Josep Santacana I Romagosa com a
director general del Medi Ambient i nomenament del Sr. Jordi Peix i Massip pel mateix càrrec.

Diario Oficial de las Comunidades Europeas
DOCE núm. L 352 día 2-12-1992
Consejo. Directiva 92/98/CEE del Consejo, de 16 de noviembre de 1992, por la que se modifica
si Anexo V de la Directiva 77/93/CEE del Consejo relativa a las medidas de protección contra la
introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y
contra su propagación en el Interior de la Comunidad.

DOCE núm L 355 día & 12-1992
Consejo. Directiva 92/102/CEE del Consejo, de 27 de noviembre de 1992, relativa a la
identificación y al registro de animales.

DOCE núm. C324 día 10-12-1992
Comisión. Propuesta de Directiva del Consejo que modifica la Directiva 88/407/CEE por la que
se fijan las exigencias de policía sanitaria aplicables a los intercambios intracomunitar ios y a las
importaciones de esperma congelado de animales de la especie bovina, y se amplia al esperma
fresco de dichos animales.

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica ta Directiva 91/67/CEE relativa a las con-
diciones de policía sanitaria aplicables a la puesta en el mercado de animales y productos de
acuicultura.

DOCE núm L367 día 16-12-1992
Comlslón. Decisi6n de la Comisi6n, de 5-11-92, por la que se modifica la Decisl6n 91/479/CEE
sobre medidas y certiflcados zoosanitarios para la importaci6n de Estados Unidos de América de
esperma de animales de la especie bovina.



Decisión de la Comisión, de 15-12-1992, relativa a nuevas medidas transitorias necesarias con el
fin de facilitar el tránsito al régimen de control veterinario previsto por la Directiva 90/675/CEE del
Consejo.

DOCEnúm. L370 día 19-12-1992
Comisión. Reglamento CEE núm, 3661/92 de la Comisión, de 18-12-1992, por la que se modifican
algunos actos relativos a la aplicación de la organización común de mercados en et sector de la
carne de vacuno, debido a la modificación de ciertos códigos de la nomenclatura combinada.

DOCE núm. L388 día 31-12-1992
Consejo. Reglamento (CEE) núm. 3759/92 del Consejo, de 17-12 92, por el que se establece la
organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura.

DOCE núm. L389 dia 31-12-1992
Consejo. Reglamento (CEE) nu. 3760/92 del Consejo, de 20-12-1992, por el que se establece un
régimen comunitario de la pesca y la acuicultura.

DOCE núm. L394 dÍ3 31-12-1992
Consejo. Directiva 92/110/CEE del Consejo, de 14-12-92, por la que se modifica la Directiva
88/657/CEE por la que se establecen los requisitos relativos a la producción y a los intercambios
de carnes picadas, de carnes en trozos de menos de 100 gramos y de preparados de carne.

DOCE núm. L388 di. 31-12-1992
Consejo. Decisión del Consejo, de 14-12-92, relativa a la celebración del protocolo de enmienda
del Convenio europeo sobre protección de los animales en las ganaderías.

DOCE núm. L399 día 31-12-1992
Comisión. Reglamento (CEE) n°. 3942/92 de la Comisión, de 22-12-92, por el que se establece
un método de referencia para la determinación del contenido de sitosterol y estigmasterol en el
butteroil.

DOCE núm. L395 di. 31-12-1992
Consejo. Decisión del Consejo de 14-11-92, por la que se aprueban determinados métodos de
análisis y de pruebas de la leche tratada térmicamente destinada al consumo humano directo.

DOCE núm. L4O9 día 31-12-1992
Consejo. Directiva 92/115/CEE del Consejo, de 17-12-92, por la que se modifica por primera vez
la Directiva 88/344/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
sobre los disolventes de extracción utilizados en (a fabricación de productos alimenticios y de sus
ingredientes.

DOCEnúm C1 día 5-1-1993
Comisión. Propuesta modificada de Directiva del Consejo sobre las medidas adicionales relativas
al control oficial de los productos alimenticios.

DOCE núm. L9 día 15-1-1993
Comisión. Decisión de la Comisión, de 22-12-92, por la que se establecen los procedimientos de
los controles veterinarios en los puestos de inspección fronterizos de la Comunidad al introducirse
productos procedentes de terceros países.



Boletín Oficial del Estado

BOE núm 302 día 17-12 1992
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. Sustancias
Peligrosas. Orden de 9 de diciembre de 1992 por la que se actualizan los anejos técnicos del
Reglamento sobre [Declaración de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de
Sustancias Peligrosas, aprobado por el Real Decreto 2216/1985. de 23 de octubre.

BOE. núm 308 día 24-12-1992
Ministerio de Eduacíón y Ciencia. Resolución de 30 de noviembre de 1992, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se convoca a concurso plazas de profesorado universitario.

BOE. núm 302 día 17-12-1992
Jefatura del Estado.-Administraciones Públicas. Régimen Jurídico. Resolución de 30 de noviem-
bre de 1992, del Ayuntamiento de Monteada y Reixac (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico superior de Medio Ambiente.

BOE núm 313 día 30-12-1992
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ganado Porcino. Orden de 21 dediciem
bre de 1992 por la que se actualizan las condiciones zootécnicas para el comercio intracomunitano
de los porcinos de raza pura con destino a la reproducción.

BOE núm 314 día 31-12-1992
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Real Decreto 1513/1992, de 11 de diciembre,
por el que se modifica el Reglamento de Epizootias, aprobado por Decreto de 4 de febrero de 1955.

BOE núm 2 día 2 1-1993
Universidades. Cuerpos Docentes Universitarios. Resolución de 19 de noviembre de 1992, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Girona, por la que se convocan varias plazas docentes.

BOE núm 11 día 13-1-1993
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. Reglamenta-
ciones Técnico-Sanitarias. Real Decreto 1436/1992, de 27 de noviembre, por el que se aprueba la
Reglamentación Técnico Sanitaria por la que se establecen los requisitos relativos a la producción
y a los intercambios int racomunitarios de carnes picadas, de carnes en trozos de menos de 100 gra-
mos y de preparados de carnes destinados al consumo humano directo o a la industria y por el que
se modifican las Normas Técnico-Sanitarias y la Reglamentación Técnico-Sanitaria aprobadas, res-
pectivamente, por los Reales Decretos 1728/1987, de 23 de diciembre y 644/1989, de 19 de mayo.

BOE núm. 12 día 14-1-1993
Ministerio de Educación y Ciencia. Resolución de 16 de noviembre de 1992 de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publica el plan de estudios conducente al título oficial de
Licenciado en Veterinaria.

BOE núm 14 dia 16-1-1993
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sanidad animal. Real Decreto 1430/1992,
de 27 de novlembre, por el que se establecen los prlncipios relatlvos a la organlzacl6n de controles
veterinarlos y de identldad de los animales que se introduzcan en la Comunidad procedentes de
países terceros.



BOE núm 19 dia 22 11993
Universidades. Cuerpos Docentes Universitarios. Resolución de 11 de diciembre de 1992, de la
Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se convocan concursos para la provisión de plazas
docentes.

BOEnúm 21 día 25-1-1993
Universidades. Cuerpos Docentes Universitarios. Resolución de 4 de enero de 1993, de la
Universidad de Murcia, por la que se convocan a concurso plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios.

BOE núm 22 día 26-1-1993
Universidades. Resolución de 9 de diciembre de 1992, de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia, por la que se convocan a concurso plazas de profesorado universitario. Cuerpo a los
que pertenecen las plazas:

Profesores Titulares de Universidad. Referencia concurso: 32/2. Área de conocimiento:
"Biología Animal". Departamento: Ciencias Morfológicas y Biología Celular y Animal. Centro:
Facultad de Ciencias. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Decencia en Zoología
(Cordados) y Zoología Aplicada. Clase de convocatoria: Concurso. Número de plazas: una.
Profesores Titulares de Universidad. Referencia concurso: 32/13. Área de conocimiento:
"Anatomía y Anatomía Patológica Comparada". Departamento: Medicina y Sanidad Animal.
Centro: Facultad de Veterinaria. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
en Histología y Anatomía Patológica. Clase de convocatoria: Concurso. Número de plazas: una.
Profesores Titulares de Universidad. Referencia concurso: 32/14. Área de conocimiento:
"Patología Animal". Departamento: Medicina y Sanidad Animal. Centro: Facultad de Veterinaria.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza. Docencia en Enfermedades Infecciosas y
Epidemiología. Clase de convocatoria: Concurso. Número de plazas: dos.
Profesores Titulares de Universidad. Referencia concurso: 32/15. Área de conocimiento:
"Patologia Animal". Departamento: Medicina y Sanidad Animal. Centro: Facultad de Veterinaria.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Obstetricia. Reproducción y
Patología de la Reproducción. Clase de convocatoria: Concurso. Número de plazas: una.
Profesores Titulares de Universidad. Referencia concurso: 32/23. Área de conocimiento:
"Nutrición y Bromatología" Departamento: Zootecnia. Centro: Facultad de Veterinaria.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Nutrición y bromatologia.
Clase de convocatOria: Concurso. Número de plazas: dos.
Profesores Titulares de Universidad. Referencia concurso: 32/24. Área de conocimiento:
Tecnología de los Alimentos". Departamento: Zootecnia. Centro: Facultad de Veterinaria.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Tecnología de los Alimentos.
Clase de convocatoria: Concurso. Número de plazas: una.
Profesores Titulares de Universidad. Referencia concurso: 32/25. Área de conocimiento:
"Producción Animal". Departamento: Zootecnia. Centro: Facultad de Veterinaria. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Genética General y Mejora Genética Animal
Clase de convocatoria: Concurso. Número de plazas: una.
Profesores Titulares de Universidad. Referencia concurso: 32/26. Área de conocimiento:
"Producción Animal". Departamento: Zootecnia. Centro: Facultad de Veterinaria. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en el área de Producción Animal. Clase de
convocatoria: Concurso. Número de plazas: tres.

BOE núm. 24 día 28-1-1993
Universidades. Cuerpos Docentes Universitarios. Resolución de 16 de diciembre de 1992, de la
Unlversidad de León, por la que se convocan a concurso plazas de Cuerpos Docentes Unlversitaríos.



PROGRAMA

Horari

9,00

10,15

10.30

11.00
12,15

12,30
13,45

10,30

12.30
17.30

17,45
19.15

DIVENDRES 28

Informació i Inscripció:
Collogt de Veterinaris do

Barcelona

Av República Argentina,

21/25-Barcelona

Tel. (93) 211 24 86

Fax: (93)212 12 06

INSCRIPCIÓ, LLIURAMENT
ÜE DOCUMENTACIÓ

1 ACREDITACIÓ

INAUGURACIÓ
CONSIDERACIONS SOBRE

L'ÚS DE SUPLEMENTS
PROTEICS EN

L'ALIMENTACIÓ DE VAQUES
0'ALTA PRODUCCIÓ
SfcRQI CASAMIGLIA

MANEIG 1 PREVENCIÓ DE
COIXERES EN LES

ESTABLIfcS LLETERES
ADRIÁN QONZALEZ

DISSABTE 29

EPIZOIIOLOGIADELES
MASTITIS EN VACU LI h f ER

JUAN C MARCO

CAPE BREAK

MAMHIS
MICOPLASMÀ1ICAS
RUBÉN GONZÁLEZ

FLUIDOTERÀPIA PRÀCTICA
EN LA CLÍNICA RUHAL
JOSfc PÉREZ GARCIA

PROGRAMA DE CONTROL
DE MAMITIS A L'ESTAT DE

NOVA YORK
RUBÉN GONZÁLEZ

EL VETERINARI COM
ASSESSOR

D'EXPLOTACIONS
LLETERES

JOAQUIM BAUCbLLS

DIUMENGE 30

SISTEMÀTICA DEL
CONTROL RÉRODUCTIU

EN RAMATS LLETERS
JOAN COU LLI

CAFE BHEAK

ALIMENTACIÓ LÍQUIDA EN
EXPLOTACIONS LLETERES

MARC PIERA

fcV./!M-!4*UIW UC U* UUIHÜI-
CIÓ CORPORAL AL VACU

LLETER, ÚS EN EL
DIAGNÒSTIC DE

L'ERCifcNCIA NUTRITIVA
SERGI CASAMIGLIA

PREU OE L'INSCRIPCIÓ

Abans del 10-4-93
Estudiants 7.500
Socis ANEMBE 15.000
General 20.000

Després del 10-493
Estudiants 12.000
Socis ANEMBE 20.000
General 25 000

Dates:

Organitza:

Preu:

Lloc:

6 i 7 de març

COLEGIO OFICIAL DE

VETERINARIOS DE
MADRID

3.000 pessetes

Facultat Veterinaria de

Madrid

JORNADES SOBRE
PSICOLOGIA ANIMAL

COMPARADA

Per a més informació: Coleglo Oficial de Veterinarlos de Madrid,

(91) 577.72.80.



P R O G R A M A

HORARI

9,00 - 9,30

9,30- 9,45
10,00- 11,00

11,00- 12,00

12,00 -12,30

12,30- 13,30

16,30- 17,30

10,00 - 11,00

18,30- 19.00

9,30 - 10,30

10,30-11,30

11,30- 12,00

12,00 - 13,00

13,00 - 13,30

DIA 6 DE MARÇ

RECEPCIÓ I LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ

INAUGURACIÓ DE LES JORNADES
SOCIALITZACIÓ EN GOSSOS/GATS

ian Robtnson, Waltham Centre for nuïrttion. U.K.

ANIMALS DE COMPANYIA 1 SALUT HUMANA ¿QUI ES BENEFICIA 1 PER
QUÈ?

James Serpell. Universitat de Cambridge.

i

DESCANS

UNIÓ 1 AFECTE ALS ANIMALS DE COMPANYIA

Ninke Endenburg. Universitat d'Utrecht.
COMPORTAMENT ALIMENTARI EN GATS

Ian Robinson, Waltham Centre for nutrition. U.K.

EL SIGNIFICAT DEL COMPORTAMENT ANIMAL EN LA CLÍNICA

VETERINÀRIA. COM DEFINIR 1 TRACTAR PROBLEMES DE
COMPORTAMENT.

Anne MoBride Institut Antrozoològic. Universitat de Southamton

(U.K.)

DESCANS

ANIMALS DE COMPANYtA 1 DESENVOLUPAMENT DEL COMPORTAMENT

INFANTIL ENVERS AQUESTS ANIMALS
James Serpell. Universitat de Cambridge.

DU 7 DE MARÇ

NENS 1 ANIMALS DE COMPANYIA

Ninke Endenburg. Universitat de Utrecht
MORT DE L'ANIMAL DE COMPANYIA. COMPRENSIÓ 1 ENTENIMENT DELS

SENTIMENTS 1 EMOCIONS DE LAMO.

Anne McBride. Institut Antrozoològic. Universitat de Southamton
(U.K.)

DESCANS

GOSSOS PIGALL: UN PAS EN L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES

PERSONES CEGUES
de de determinaci6 per l'O.N.C.E.

CLAUSURA DE LES JORNADES I lliURAMENT DE DIPLOMES.



Dates: 6 i 7 de març

L'oc: Facultat do Veterinària d© la Universitat
de Múrcia.

Prou: professionals 17.000 pessetes
estudiants 10.000 pessetes

Secretaria:
Càtedra de Patologia Quirúrgica i Cirurgia de la

Facultat de Veterinària de la Universitat de Múrcia,

Campus Universitario de Espinardo. 30071 Múrcia.

II JORNADES
INTERNACIONALS
DE LA SOCIETAT
ESPANYOLA DE

CIRURGIA
VETERINÀRIA
(S.E.C.I.V.E)

83.30.00.

Brts. 2820. 2821, 2822, 2823.

Organitza:-Sociedad Española de Cirugía Veterinaria.- Departamentode Patologia Animal.

ACTA JUNTA DE GOVERN
dia 19-1-1993

A tes nou del vespre del dia 19 oe gener de 1993 es reuneix en sessió ordinària, a fa seva seu

l, la Junta de Govern del Col legi Oficial de Veterinaris de la província de Barcelona, amb la

Asistencia de la totalitat dels seus membres, si exceptuem la del Sr. Jaume Serra que excusa la

sota la Presidència del Sr. Joaquim Sabaté i Aranda, actuant com a Secretari et Sr. José Juan

iguez, sent el seu desenvolupament el següent:
1) Lectura acta sessió anterior: Es procedeix a la lectura de l'acta de la sessió de 1-12-1992, la

qual és aprovada per unanimitat.

2) Informe de Presidència: El Sr. President informa dels canvis haguts en alts càrrecs de

l'Administració de la Generalitat, i dins del Departament d'Agricultura, els quals ja han estat

publicats al DOGC.

Seguidament, dóna compte de l'estat de les converses que es mantenen amb la Diputació

de Barcelona sobre la possibilitat d'organitzar una campanya que possibiliti la implantació de

la identificació als animats de companyia. Finalment s'ha format una comissió mixta per

tractar de consensuar diversos punts en els que hi ha diferents interpretacions.

Comenta la posada en marxa del curs de preparació dels temes generals d'Administració

per les properes oposicions i que compta amb una important assistència.

També informa de les properes ¡ornades a celebrar al Col·legi sota el titol de "Lea
PfClducclona ramaderes I I'organitzaCI6 comú de mercats·, que tindran lloc els dies 1 de marl

proper.



El col·legiat Bernardo Rodríguez Ruiz ha donat el Títol de Veterinari del seu pare per tal que
siguí exposat al Cotlegi, per la qual cosa la Junta de Govern li fa palès el seu agraïment en
nom de tot el col·lectiu.

També comenta que ja ha començat el Curs organitzat per la Borsa de Treball, en
collaboració amb l'INEM, per a veterinaris a l'atur i adreçat a la inspecció veterinària
d'escorxadors.

Davant la necessitat de donar compliment a ta legislació i al reglament col legial, és
necessari que tots els veterinaris que exerceixin com a tais estiguin col legiats, fins i tot si ho
fan per l'Administració, per la qual cosa el senyor President proposa, i la Junta així ho acorda,
fer una campanya entre els col legiats, així com la tramesa de cartes a l'Administració en
aquest sentit.

Els quatre Presidents del Col legis de Catalunya mantindran reunions amb AMA i PSN amb
la finalitat de conèixer més a fons les relacions amb aquestes entitats i possibles millores.

Informa de les seves gestions referents a la instal·lació de la xarxa d'informàtica i el
pàrquing del Col legi, semblant que, ambdós casos, resta propera la seva solució.

Respecte al Butlletí Informatiu del Col legi, s'està d'acord en què aquest ha millorat la seva
estructura, però s'ha de buscar-ne una de millor, així com la data de sortida.

També s'acorda l'enviament urgent duna circular que informi sobre la convocatòria
d'oposicions al Cos de Titulars Veterinaris de la Generalitat.

3) Informe Vocajies:
a) El Sr. Ferrés fa un comentari sobre les diferents fases de les quals es composa l'oposició,

amb les novetats del test psicotècnic i la prova específica de l'idioma català. Seguidament,
comenta la notícia apareguda a la premsa sobre la creació de l'Agència de Satut Pública en
l'àmbit, inicialment, de Barcelona. La notícia, en principi, solament és a títol d'estudi i
informació.

b) La Dra. Mora informa sobre la bona marxa de la Jornada sobre la CEE i Salut Pública.
Seguidament fa un repàs de les noves normes per la col legiació que vénen dictades per
la CEE, les quals estan provocant problemes d'aplicació per causa dets diferents plans
d'estudi que existeixen a les nostres Facultats. També informa del començament de
converses entre un grup de col legiats per a veure la possibilitat d'organitzar un grup de
treball sobre higiene dels aliments.

c) El Sr Vinas comenta la propera reunió de veterinaris jubilats que tindrà lloc al Col legi, ta
qual està sent preparada amb gran il lusíó i cura per diversos companys.

d) El Sr. Castelar sol licita que per part de la Junta es tracti de fer un compendi de tot allò
que, sobre el medicament veterinari, estant treballant els diferents estaments, dins i fora
de la professió. Sobre el Comitè de Petits Animals comunica l'enviament de la carta
adreçada als diferents centres veterinaris de la província per tal que adoptin et distintiu
exterior que ets acredita com a centres reconeguts pel Col·legi.

e) Secretaria:

- Informe sobre tes diferents publicacions de les quals s'ha de renovar la subscripció, la
qual renovació queda aprovada.

- S'acorda adquirir la subscripció a la base de dades del CSIC, la qual és en suport òptIc,
I per la qual cosa s'ha d insta l lar un lector per l'ordinador de la Biblioteca.



- S'espera que abans del 2n. semestre es pugui posar en ple funcionament la Biblioteca
i es pugui informar els col legiats del seu contingut i dels serveis que es posin en marxa.

- S'aprova l'increment salarial dels administratius, tot i han espera el convent col lectiu del
seu sector

- S'ha elaborat un pressupost per l'adquisició de la màquina en la qual s'elabora el
Butlletí, i que en aquests moments resta a prova, però el pressupost no s'aprova perquè
és excessiu i, per tant, si aquest no millora, no es procedirà a l'adquisició de dita
màquina.
S'aprova el pressupost presentat per la Borsa de Treball per l'adquisició de material
divers.

- Es proposa l'elaboració d'un projecte per a la modificació del Butlletí, amb la creació de
noves seccions amb vida pròpia i continuada.

- Respecte a !a premsa diària s'acorda donar de baixa les subscripcions, ja que en moltes
ocasions no arriben els exemplars. Per tant, els diaris que es creguin interessants
s'adquiriran directament al lloc de venda.

- S'acorda concedir un ajut econòmic a Vetermón per cobrir despeses del Curs sobre
Veterinària Tropical que aquesta Entitat ve desenvolupant, i per la qual cosa ha sol·licitat
el recolzament del Col legi.

- El Consejo General envia estadística de col legiats segons edat, sexe i lloc de treball.
Fons Mutual d'Ajuda: Amb càrrec a aquest Fons es concedeixen ajuts, per diferents
motius, per un total de 155.300 pessetes.

Altes i baixes col·legiats: Es procedeix a donar d'alta a l l nous cotlegiats (del número 1798 al
1806), i 21 baixes (1 per defunció, 3 per trasllat de província i 17 a petició pròpia), sent el número
actual de col legiats de 1.290.

I sent un quart duna del dia 20 de gener de 1993, s'aixeca la sessió.
EL SECRETARI,

Vist i plau:
EL PRESIDENT,

OFERTES I DEMANDES

Es compraria unitat d'anestèsia per a petits
animals en bon estat.

t r 812.40.36.

els matins d'l I a 14.00 i demanar per l'Elena.



SINDICAT DE VETERINARIS DE CATALUNYA -

S.V.A.CA.

CURSOS DE FORMACIÓ

OCUPACIONAL

El dia 18 de gener de 1993 el
SVC va començar el Curs de
Formació Ocupacional "Control
Sanitari de Carns" de 400 hores
(teòrico-pràctiques) per a veterina-
ris en atur i subvencionat pel
Departament de Treball.

S'està gebiionant perquè l'any
vinent en realitzin un els
veterinaris que ja treballen en
escorxadors (reciclatge). Tots
aquells que estiguin interessats en
el tema, poden apuntar-se en el
llistat que hi ha al Col·legi de
Veterinaris.

Duració del curs:
100 hores

Nombre d'alumnes: 15
Preu: Subvencionat

Requisits:
Estar colleglat

Estar treballant en escorxadors.

TEMARI D'OPOSICIONS

El SVC ha preparat els 50 temes
de la part específica de les
oposicions -s'ha realitzat una
tirada única de 125 unitats.

Tots els que es varen apuntar
en el llistat reservant exemplars,
poden passar a recollir-los pet
Col·legi de Veterinaris de
Barcelona a finals de la primera
setmana de març.

El pagament es realitzarà en

efectiu.

PREU:

No col·legiats: 20.000 pessetes

Col·legiats a Catalunya:
15.000 pessetes

Afiliats al SVC: 10 000 pessetes.


