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1. CREACIÓ, CONSTITUCIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL COL·LEGI

L’any 1999 ha estat un any de fonamentació estructural i de desenvolupament de la nostra entitat professio-
nal catalana. D’aquesta manera, el Col·legi de Biòlegs de Catalunya ha esdevingut una realitat concreta,
amb ambicioses perspectives de futur i reconeguda a tots els nivells estamentals, que treballa pel prestigi, la
concòrdia i l’honorabilitat de la nostra professió al territori català i, també, a nivell espanyol i internacional
en col·laboració amb la resta d’entitats que apleguen els professionals de la Biologia.

No obstant això, aquesta realitat actual és el resultat d’un llarg procés de creació, segregació i constitució
iniciat l’any 1997 i no conclòs fins ben entrat l’any 1999, que descriu el següent apartat d’aquesta memòria.
D’aquest procés el més important ha estat la dedicació de molts companys. Els resultats finals evidencien,
malgrat els moments difícils, la seva inqüestionable voluntat de millora de la potencialitat professional del
biòleg català. A tots ells, sense excepció, s’ha de manifestar el màxim reconeixement.

El primer semestre de l’any 1999 va suposar el final d’una primera etapa de transició iniciada el juliol de
l’any anterior. El col·legi català estava creat, s’havien elegit els seus òrgans de govern, però restava pendent
la qualificació legal dels Estatuts i, en conseqüència, el tancament definitiu del procés de segregació. No
obstant això, el dia a dia de l’activitat col·legial va ser atès amb plena normalitat, gràcies a la voluntat
negociadora i el mutu reconeixement de les entitats implicades, el COB i el CBC. Els pactes i els acords
necessaris per a la definitiva constitució del col·legi català es van dur a terme amb el màxim respecte als
objectius de les dues institucions.

A partir de juliol de 1999, el Col·legi de Biòlegs de Catalunya, constituït de manera definitiva, es desenvo-
lupa amb plena vocació de servei als professionals que el constitueixen, com a única estratègia possible per
al treball positiu en la promoció del biòleg. Es potencien les diverses comissions i seccions especialitzades,
en tant que estructures fonamentals de la vida col·legial. Es gestiona amb absoluta prioritat la comunicació
interna i externa, incorporant i posant en marxa les eines que la tecnologia actual posa al nostre abast (correu
electrònic i butlletí setmanal de notícies electrònic, pàgina web, …) i es promouen les activitats institucio-
nals que refermen la implantació social dels biòlegs. Es treballa per a la formalització de contractes de
serveis, de convenis i acords de col·laboració per al suport a l’activitat professional dels col·legiats i per
assegurar l’eficàcia, la transparència i la qualitat en la gestió dels recursos i dels béns col·legials (assessors
jurídics, fiscals i comptables, entitats de formació professional continuada i de formació superior, entitats
bancàries, empreses informàtiques i asseguradores, etc.).

Finalment, recordar, una vegada més, que el CBC és de tots i cadascun dels col·legiats. En aquest sentit, el
seu futur desenvolupament i prestigi depèn, de manera exclusiva, de la participació, l’intercanvi d’experièn-
cies i la col·laboració dels biòlegs en el marc col·lectiu de l’entitat que els representa.



Col·legi de Biòlegs de Catalunya

6

2. QUADRE CRONOLÒGIC DEL PROCÉS DE CONSTITUCIÓ

Any Fets Actuacions i procediments Referències
Mes

1997
Octubre Acord de segregació → Assemblea General -Acta col·legial
Desembre Creació del CBC → Publicació al DOGC del Decret de 16 d’octubre

de creació -Decret 345/1997
→ S’inicia el treball en els Estatuts i el de 23 de desembre

procés de candidatures a Junta de
Govern

1998
Juliol Aprovació dels Estatuts → Assemblea General -Acta col·legial

Elecció Junta de Govern→ Presentació d’Estatuts i de Junta de de 3 de juliol
Tràmits de legalització Govern a la Generalitat de Catalunya

Octubre Requeriment d’esmenes→ Adequació d’alguns articles -Comunitat del Dep. de
als Estatuts Justícia de 6 d’octubre

1999
Febrer Modificació dels → Assemblea General -Acta col·legial
Maig Estatuts → Publicació al DOGC dels Estatuts de 19 de febrer
Juny Legalització Estatuts → Inscripció al Registre de col·legis

→ Es gestiona i s’adquireix la plena -Resolució del Dep. de
Constitució del CBC entitat legal i fiscal Justícia de 21 de maig



Memòria 1999

7

3. ESTRUCTURA COL·LEGIAL

3.1. ÒRGANS DE GOVERN

3.1.1. JUNTA GENERAL
Òrgan suprem del Col·legi constituït per tots els col·legiats

3.1.2. JUNTA DE GOVERN
Òrgan executiu i representatiu del Col·legi.

La composició actual de la Junta de Govern és la següent: Margarida Gual i Perelló, degana; Emili Fadurdo
Torrus, vicedegà; Antonio Álvarez Folgado, secretari; Ferran Gómez Grau, tresorer; Margarida Salvadó i
Costa, vocal; Agustí Escuredo Prada, vocal, i Francesc Pérez García, vocal.

Els vocals de la Junta de Govern presideixen les diferents Comissions.

3.2. COMISSIONS I SECCIONS
Les comissions i seccions especialitzades són els grups de treball en àmbits determinats de la professió en
activitats relatives als interessos professionals del col·lectiu. Atès que la promoció del funcionament de
seccions o comissions especialitzades és una de les funcions principals del col·legi, tots els col·legiats tenen
el dret i el deure de participar-hi en funció de les respectives especialitats.

Actualment, les comissions o seccions especialitzades del Col·legi de Biòlegs de Catalunya són les se-
güents: Comissió de Formació Contínua, Comissió de Medi Ambient, Comissió de Promoció i Publicaci-
ons, Comissió de Sanitat, i Comissió d’Ensenyament.

Comissió de
Formació
Contínua

Comissió de
Promoció i

Publicacions

Comissió
de Sanitat

Comissió
de Medi Ambient

Comissió
d'Ensenyament

DEGANA VICEDEGÀ SECRETARI TRESORER VOCAL VOCAL VOCAL

JUNTA DE GOVERN

JUNTA GENERAL
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3.3. ADMINISTRACIÓ I ESPAIS

3.3.1 RECURSOS HUMANS

El col·legi s’ha constituït amb una estructura administrativa composada per un cap administratiu i coordina-
dor general, Ana Morales, una secretaria general administrativa, Yolanda Ríos, i una secretaria administra-
tiva comptable, de béns i recursos, Aurora Gallego.

Secretària
General

Administrativa

Coordinador Gerneral/
Cap Administratiu

Secretàra
Administrativa

Comptable

3.3.2. GESTIÓ ADMINISTRATIVA, COMPTABLE I ARXIU

Durant l’any 1999 s’han estructurat els sistemes de funcionament administratiu del col·legi, distribuint fun-
cions i tasques al personal i implementant objectius de millora i de qualitat en el treball, encaminats fona-
mentalment a l’atenció i el servei al col·legiat.

S’ha implantat un nou pla comptable, s’ha treballat en el disseny, elaboració i distribució dels nous carnets
col·legials, s’han dut a terme les altes de CIF, IAE, Seguretat Social, l’exempció d’IVA i la legalització dels
llibres de registre.

S’han contractat els serveis de professionals externs per garantir la transparència i l’eficàcia dels processos
(assessors comptables, fiscals i legals) i s’ha estructurat l’arxiu administratiu i documental del col·legi.

3.3.3. RECURSOS INFORMÀTICS I COMUNICACIONS

S’ha realitzat un gran esforç en la incorporació de noves tecnologies per millorar i facilitar la comunicació
entre tots els col·legiats i la nostra societat.

S’ha contractat la creació i la implementació d’un programa específic de gestió de la base de dades dels
col·legiats, que garanteixi, d’una banda, la seguretat i la confidencialitat i, d’una altra, l’eficàcia en la gestió
i l’atenció al col·legiat. Aquesta renovació del programa de gestió de col·legiats era imprescindible ja que
fins ara s’utilitzava un programa realitzat a l’any 1986 i amb efecte 2000. El col·legi ha adquirit, també, un
nou programa informàtic de gestió comptable.
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Per a l’actualització i la millora del rendiment dels equips, s’ha acordat la implantació d’una xarxa interna
entre els diferents llocs de treball i d’un servidor que la gestiona. S’han incorporat els sistemes de protecció
adient «SAI» com a sistema d’alimentació ininterrompuda, un sistema de control de virus i un sistema de
control d’accés extern.

Finalment, s’ha contractat el servei d’Internet per a disposar de correu electrònic i de pàgina web.

3.3.4. DISTRIBUCIÓ DE L’ESPAI AL COL·LEGI

La seu del col·legi s’ha distribuït en els següents espais:

- Punt d’informació general
- Sales de reunió (Junta de Govern, Comissions i grups de treball)
- Despatxos d’atenció al col·legiat (consultoria jurídica i bossa de treball).
- Aules de formació
- Sala de lectura i biblioteca
- Recepció i despatxos administratius
- Arxiu
- Espais de serveis generals

4. NOMBRE DE COL·LEGIATS

L’1 de juliol de 1999 el CBC es va constituir amb un actiu de 2.504 col·legiats. En el període de sis mesos
fins al 31 de desembre hi ha hagut un total de 87 nous col·legiats. Aquest nombre supera en escreix l’incre-
ment en aquest mateix període dels 5 anys anteriors de la delegació de Catalunya. A final d’any, s’ha comp-
tabilitzat un total de 76 baixes.



Col·legi de Biòlegs de Catalunya

10

5. ACTIVITATS INSTITUCIONALS

5.1. ACTIVITATS INTERNES

5.1.1. JUNTA DE GOVERN
La Junta de Govern es va reunir 7 vegades en el període preconstitucional. Des de juliol de 1999 la Junta de
Govern s’ha reunit 6 vegades.

En aquests períodes la Junta ha establert les directrius generals de l’organització i ha aprovat i impulsat totes
les gestions que recull aquesta memòria.

5.1.2. COMISSIONS
Durant aquest any s’han anat constituint i estructurant les comissions d’Ensenyament (3 reunions), de For-
mació Contínua (3 reunions) de Sanitat (5 reunions), de Medi Ambient (10 reunions) i de Promoció i Publi-
cacions (2 reunions). Al final d’aquest període les comissions són grups operatius.

5.2. ACTIVITATS DE PROMOCIÓ I REPRESENTACIÓ

5.2.1. DE L’ENTITAT I DELS ÒRGANS DE GOVERN:
- Assistència a la celebració de la Diada de l’11 de setembre al Parlament de Catalunya.
- Assistència a la celebració dels cent anys del Col·legi de Doctors i Llicenciats.
- Coorganització del III Congrés Ibèric de Biòlegs Ambientalistes amb els altres Col·legis de Biòlegs

espanyols i la Ordem de Biologos portuguesa.
- Col·laboració en el III Concurs Fotogràfic Bio
- Col·laboració en les vendes de publicacions d’altres col·legis de biòlegs
- Col·laboració amb la Fundació Fòrum Ambiental.
- Col·laboració amb els biòlegs andorrans.
- Membre de la Comissió Gestora del Consell General de Col·legis de Biòlegs.
- Participació del Col·legi al curs Recerca de Feina, organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona.
- Participació en la Conferència sobre les Sortides Professionals dels Biòlegs, organitzada per la Universi-

tat de Barcelona.
- Participació en L’Informe sobre els Estudis de Biologia, de l’Observatori de la inserció professional dels

graduats, dirigit pel Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona.
- Participació en les reunions dels Col·legis Professionals de Catalunya per a l’elecció de representants als

Consells Socials de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Autònoma de Barcelona.
- Participació en el Comitè d’Honor del Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana.
- Representació en la Conferència Espanyola de Degans de Biologia.
- Representació en el Consell de Redacció de la Revista Bio dels col·legis de biòlegs.
- Publicitat de les activitats realitzades pel col·legi a les universitats catalanes.
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5.2.2. DELS MEMBRES DE LES COMISSIONS I DELS COL·LEGIATS EN GENERAL:

Participació:

- En el 5è Simposi sobre l’Ensenyament de les Ciències de la Naturalesa.
- En el Projecte Educatiu de la Ciutat, organitzat per l’Ajuntament de Barcelona.
- En el debat sobre Agricultura Ecològica i Biotecnologies, organitzat per Ràdio Nacional d’Espanya.
- A la sessió informativa sobre la Sentència del Tribunal Suprem sobre les Retencions de l’IRPF del 1998,

organitzada per la Intercol·legial dels Col·legis de Catalunya.
- A la taula rodona ”El dia mundial de la meteorologia, la capa d’ozó i l’aigua, del programa “No Estem

Sols” d’Aula Ràdio FM.
- A la taula rodona L’Agència de Protecció de la Salut de Catalunya: El Paper dels Professionals Sanitaris

en el Camp del Medi Ambient, organitzada per l’Institut Universitari de Salut pública de Catalunya.
- A la reunió sobre els projectes de l’Ordenança General del Medi Ambient i dels usos del paisatge urbà de

la ciutat de Barcelona organitzada per l’Ajuntament de Barcelona.
- A l’elaboració de l’Esborrany del Reglament de l’obtenció de la «Cualificación de Biólogo especialista

en Salud Pública»
- A l’esborrany del Reglament de l’obtenció de la «Cualificación de Biólogo especialista en Reprodución

Humana».
- A l’esborrany de l’Annex II del Reglament d’obtenció de la «Cualificación de Biólogo especialista en

análisis clínicos (temari de l’examen)».
- Al Congrés d’Especialitats Sanitàries, organitzat a Sevilla.

Elaboració de:

- L’Informe d’al·legacions al projecte de Decret pel qual s’estableix les normes sanitàries aplicables a les
piscines d’ús públic del departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya.

- Dossier per al Conseller de Sanitat de la Generalitat de Catalunya sobre la situació actual dels biòlegs
respecte a l’absència de reglamentació del títol d’especialista sanitari per part de l’administració sanitària
de l’Estat.

- Dossier sobre a la problemàtica de l’aplicació del conveni col·lectiu de la Xarxa Hospitalària d’Utilitat
Pública (XHUP), pel que fa als nivells de la carrera professional i tramitació i reunions amb la patronal i
els sindicats signats del conveni de la carrera professional.

- L’Informe al nou Conseller de Medi Ambient.

Representació en:

- El Comitè Tècnic de la Fundació Fòrum Ambiental.
- La Comissió de Treball de Guarderia Forestal del Ministeri de Medi Ambient.
- El Consell Assessor de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya.
- El Consell Assessor de Laboratoris Clínics de la Generalitat de Catalunya.
- La Comissió de Laboratoris Clínics del Consell Català de Ciències de la Salut.
- La Comissió de Reproducció Assistida, de la Generalitat de Catalunya.
- El Consell Municipal de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona.
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6. COMUNICACIÓ

6.1. PLA DE COMUNICACIÓ INTEGRAL

S’ha realitzat un document marc que estableix les principals línies d’actuació en matèria de Comunicació. A
partir del treball en aquest Pla de Comunicació s’han fixat les qüestions referents a imatge corporativa
(logo, segells, papereria, diplomes, carnet, normes gràfiques, estructura del Butlletí Informatiu, de la pàgina
web, del suplement català de la revista BIO, dels documents de presentació de l’entitat, …) i s’han establert
les pautes de treball institucional (atenció telefònica, relacions externes, emissió d’informació, estructuració
de les bases de dades, …).

6.2. PUBLICACIONS

6.2.1. INFORMACIÓ ESCRITA I ELECTRÒNICA

- Butlletí informatiu: S’ edita mensualment un Butlletí Informatiu que s’envia a tots els col·legiats.
- Correu Electrònic: Des d’un primer moment, el Col·legi ha disposat de correu electrònic obert a tots els

col·legiats i ha promogut aquest vehicle de comunicació.
- Informació Electrònica: Els col·legiats que disposen de correu electrònic poden rebre un butlletí infor-

matiu setmanal.
- Revista BIO i suplement català: El CBC participa, juntament amb els altres col·legis de biòlegs de l’Estat

Espanyol, en l’elaboració de la revista BIO i, per a cada número d’aquesta revista, edita un suplement en
català amb informacions i publicacions del nostre àmbit col·legial.

- Edició dels Estatuts: Els Estatuts del CBC es van editar en format llibret i es van trametre a tots els
col·legiats.

- Informacions de Serveis: Es va editar un fulletó informatiu sobre el nou servei d’Assessoria Jurídica i,
també, sobre diferents activitats formatives del Col·legi. Així mateix, es va trametre una circular informa-
tiva del conveni amb Caixa Catalunya com a entitat bancària col·legial.

- Carnet Col·legial: Amb la constitució definitiva del CBC, es va realitzar la tramesa del carnet col·legial.

La tramesa d’informació en xifres:

- 2.500 díptics informatius de Serveis
- 3.000 exemplars dels Estatuts.
- 8.000 exemplars de la revista BIO (números 16, 17 i 18)
- 20.000 díptics d’activitats formatives
- 30.000 Butlletins Informatius (1 butlletí mensual).
- 100.000 pàgines d’Informació Electrònica.
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6.2.2. PÀGINA WEB

El mes de desembre de 1999 es va donar per finalitzat el treball d’estructuració i elaboració de la pàgina Web
del Col·legi de Biòlegs de Catalunya i es va contractar l’accés a Internet amb 20 M d’espai per la pàgina
Web, el domini propi i dos correus electrònics amb el servidor Iddeo de retevisión.

6.3. ATENCIÓ PERSONALITZADA

La secretaria del Col·legi ha atès un total de 3.352 trucades telefòniques de les quals 1.954 ha estat consultes
dels biòlegs. Així mateix, és de destacar l’increment de la utilització per part dels col·legiats del correu
electrònic per fer consultes i notificacions al col·legi.
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7. SERVEIS

7.1. FORMACIÓ

A iniciativa de la Comissió de Formació Contínua i a proposta de les diferents Comissions, s’han promogut
i realitzat les següents activitats de formació durant l’any 1999:

Cursos programats i realitzats Mes Càrrega Matrícules Valoració dels
Lectiva Assistents (1)

Capacitació per realitzar tractaments amb plaguicides d’ús Febrer 64 24 6,9
ambiental i a la indústria alimentària (nivell qualificat)

Capacitació per realitzar tractaments amb plaguicides d’ús Març 64 17 7,5
ambiental i a la indústria alimentària (nivell qualificat)

Capacitació per realitzar tractaments amb plaguicides d’ús Abril 25 34 7,6
ambiental i a la indústria alimentària (nivell bàsic)

Tècniques de Laboratori de Diagnòstic prenatal Març 20 41 8,7

Tècniques de Laboratori de Diagnòstic del Càncer Març 16 29 7,4

Lectura i interpretació de mapes geològics Juny 30 13 8,5

Capacitació per realitzar tractaments amb plaguicides d’ús Juliol 64 18 7,5
ambiental i a la indústria alimentària (nivell qualificat)

Salut Pública. una matèria interdisciplinar: sanitat Octubre 30 52 7,5
humana, sanitat ambiental, sanitat alimentària. Desembre

Capacitació per realitzar tractaments amb plaguicides d’ús Octubre 64 17 8,2
ambiental i a la indústria alimentària (nivell qualificat)

Capacitació per realitzar tractaments amb plaguicides Novembre 25 21 7,7
d’ús ambiental i a la indústria alimentària (nivell bàsic)

Anàlisis de Riscos, investigació i control de punts Desembre 50 12 -
crítics en el sector agroalimentari.

Capacitació per realitzar tractaments amb plaguicides Desembre 25 11 7,9
d’ús ambiental i a la indústria alimentària (nivell bàsic)

Subtotal 1 477 289 7,7

Cursos programats no realitzats (2) Càrrega
Lectiva

Gestió de dades en l’assaig clínic utilitzant el sistema SAS 45
Introducció tècnica a l’espectroscòpia de l’infraroig proper 30
Gestió de plagues forestals i jardineria 26
Obligacions de les empreses productives segons la legislació Mediambiental 50

Subtotal 1 151

TOTAL 628

(1) Nota mitjana de la valoració de l’enquesta contestada pels matriculats, amb una valoració d’1 a 10.
(2) Aquests cursos no es van realitzar per la manca de les inscripcions mínimes necessàries per la gestió del curs.
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7.2. ASSESSORIA JURÍDICA

Durant el període de transició del 1999 es va tenir una dualitat d’assessorament legal, mantenint per als
col·legiats el mateix servei que oferia la Delegació catalana del COB i assumint un nou servei per a l’entitat
i els seus òrgans col·legiats.

A partir del mes d’octubre es va contractar un nou servei d’assessoria jurídica que, a més de la possibilitat de
la consulta telefònica d’urgència, ofereix un servei permanent d’atenció personalitzada al col·legiat a la seu
del Col·legi amb periodicitat quinzenal. Actualment, els assessors jurídics dels col·legiats ho són també de
l’entitat col·legial, de manera que la defensa de la professionalitat queda estretament vinculada a la defensa
de la professió.

Durant l’any 1999, els advocats del col·legi han treballat en tots els procediments legals derivats de l’apro-
vació dels Estatuts i de la constitució definitiva del col·legi, han realitzat diversos informes sobre qüestions
i disposicions professionals i han supervisat tots els contractes, convenis i acords que han promogut els
òrgans col·legiats.Els col·legiats han adreçat als advocats un total de 62 consultes.

7.3. BORSA DE TREBALL

Al llarg de l’any 1999 s’han realitzat un total de 163 entrevistes de la Borsa de Treball i s’han rebut un total
de 52 ofertes de treball. Les ofertes de treball discriminades per sectors es relacionen en el quadre següent:

Sector Número d’ofertes

Indústria farmacèutica 10

Indústria alimentària 8

Docència 7

Indústria química 7

Medi ambient 7

Control de plagues 4

Biologia animal/Aqüicultura 3

Indústria biotecnològica 2

Laboratori anàlisis 2

Biologia vegetal 1

Museu 1

Total 52
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7.4. BIBLIOTECA

Al llarg de segon semestre de 1.999 s’ha classificat i estructurat la biblioteca del CBC que a final d’any
comptava amb 1.498 exemplars.

Així mateix, per a la consulta dels col·legiats, el CBC té una subscripció al DOGC, al BOE i al ECOIURIS
(legislació ambiental).

Us fem present que tota aquesta documentació és a la vostra disposició.

7.5. ARXIU DOCUMENTAL

S’ha creat l’arxiu documental que recull, per exemple, la normativa bàsica sobre col·legis professionals, els
documents oficials del CBC, les disposicions oficials relatives a la nostra professió, la documentació de les
activitats col·legials, etc.

7.6. QUOTES

Els col·legiats disposen de dues modalitats de quota reduïda, de situació d’atur i de tramesa postal no indivi-
dualitzada per situació de convivència.

Durant l’any 1999, hi ha hagut 91 quotes reduïdes per atur i 58 per convivència.

Un dels primers acords de la Junta de Govern del CBC va ser el manteniment de l’import de la quota
col·legial, mentre que, en general, a la resta de col·legis de l’Estat Espanyol s’ha produït increments.

7.7. COMPULSES I VISATS

El col·legi ofereix un servei de compulsa de documents gratuïts. Durant l’any 1999 s’han realitzat un total de
430 compulses.

Així també, s’han visat un total de 21 projectes.

7.8. ASSEGURANCES

El Col·legi té diferents ofertes avantatjoses de contractació d’assegurances pels professionals. Durant l’any
1999, més de 80 col·legiats han signat pòlisses d’aquestes assegurances.
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8. GESTIÓ ECONÒMICA

8.1. PRELIMINARS I ANTECEDENTS

Amb la constitució legal definitiva del Col·legi de Biòlegs de Catalunya, la seva activitat econòmica s’inicia
a partir del juliol de 1999. No obstant això, des del juliol de 1998, la voluntat d’entesa entre les Juntes de
Govern del COB i del CBC va permetre una gestió fluïda, en certa mesura independent, de l’entitat catalana
sota el marc legal de la Delegació de Catalunya del COB, amb la consideració que els imperatius legals no
havien d’afectar els interessos i la voluntat real dels col·legiats.

Els acords i els pactes generats durant el període de transició, de juliol de 1998 a juny de 1999, van ser
informats pels assessors legals d’ambdues entitats i es van fonamentar en dues premisses principals: la presa
de possessió de la Junta de Govern del CBC només conferia capacitat d’actuació en assumptes de caire
ordinari, restant les decisions de major importància per al moment de la legalització dels Estatuts i, d’altra
banda, la segregació s’havia d’interpretar en termes de subrogació d’entitats, en especial, en relació als
compromisos de la Delegació catalana del COB (seu, personal, etc.). Així, el desenvolupament econòmic
global s’estructura en tres fases o períodes:

Primer, de juliol a desembre de 1998, les Juntes de Govern del COB i del CBC van acordar fixar la dotació
econòmica inicial del CBC a partir dels resultats de l’auditoria econòmica del COB de l’any 1998. Així
mateix, la Junta de Govern del COB va acceptar la proposta de la Junta de Govern del CBC perquè una
empresa catalana de reconegut prestigi (Faura-Casas) dugués a terme l’auditoria.

Segon, de gener a juny de 1999, ateses les circumstàncies del procés de legalització dels Estatuts del CBC,
la segregació econòmica definitiva es va haver d’ajornar al mes de juny de 1999 i la Junta de Govern del
CBC va contractar l’empresa Faura-Casas per a la realització d’una Revisió Limitada de la Delegació cata-
lana del COB de gener a juny de 1999.

Tercer, a partir de juliol de 1999, amb la qualificació legal dels Estatuts del CBC i la inscripció de l’entitat en
el Registre de Col·legis Professionals s’inicia, a tots els efectes, l’actuació econòmica del col·legi català.

Tanmateix, des d’un primer moment, la Junta de Govern del CBC va considerar una prioritat bàsica l’anàlisi
de la situació econòmica per garantir la viabilitat del projecte de constitució i la continuïtat en el futur. De
manera específica, la importància d’aquesta qüestió residia en el procés de segregació i en la conseqüent
assumpció dels compromisos adquirits per la Delegació Catalana del COB abans de la creació del CBC.
Així també, la Junta de Govern del col·legi català, conscient que els recursos de l’entitat pertanyen als
col·legiats, va voler tenir garantia sobre la transparència de totes les accions i va iniciar un rigorós control de
les despeses.

En aquest sentit, va realitzar un control exhaustiu de la tresoreria, amb la revisió de tots els pagaments i
l’eliminació d’aquells que, per les seves característiques, no aportaven cap valor afegit i suposaven restric-
ció a noves actuacions (eliminació de l’alt cost de la disposició de pàrquing a la seu, disminució dels costos
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de manipulació, mecanització i distribució dels enviaments postals, etc.). Atesa la utilització conjunta de la
seu i de personal per part de la Junta de Govern del COB i de la seva Delegació catalana, es va pactar
l’oportuna distribució de la despesa entre el COB i el CBC i, paral·lelament, es van subscriure diferents
acords en relació a les activitats de projecció del biòleg català a la resta de l’estat espanyol. A més de
proposar un gabinet d’auditors catalans per a l’auditoria del COB del 1998 i la seva contractació per a la
realització de la revisió limitada del primer semestre del 1999, es van contractar també els serveis d’un
assessor comptable per a supervisar la gestió comptable del Col·legi català i establir el Pla Comptable de
l’entitat.

8.2. AUDITORIA DEL COB DEL 1998 I CÀLCUL DE LA DOTACIÓ ECONÒMICA INICIAL DEL CBC.

L’article 62 dels Estatuts del COB fixa el procediment per a l’obtenció de la dotació inicial econòmica del
col·legi oficial territorial constituït a partir d’una Delegació del COB i ho fonamenta en base a la valoració
actualitzada de l’actiu, del passiu i del patrimoni del COB.

La dotació inicial del CBC se sustenta en les conclusions de l’auditoria del COB de l’any 1998 realitzada per
l’empresa Faura-Casas i el càlcul de l’import d’aquesta dotació inicial es realitza d’acord amb el procedi-
ment descrit en l’article dels Estatuts del COB abans esmentat:

Càlcul referencial de la dotació econòmica inicial del CBC:

(A) Valor del Col·legi Oficial de Biòlegs a 31/12/1998(segons comptabilitat):.................. 33.812.561

(B) Nombre total de col·legiats del COB a 31/12/1998................................................................ 9.787

(C) = (A) /(B)................................................................................................................................. 3.455

(D) Nombre de col·legiats de la Delegació de Catalunya del COB a 31/12/1998........................ 2.494

(E) = (C) * (D) ....................................................................................................................... 8.616.382

(F) Patrimoni de la Delegació de Catalunya del COB a 31/12/1998.................................... 2.046.702

(G) Dotació econòmica inicial = (E)-(F).............................................................................. 6.569.680

8.3. REVISIÓ LIMITADA DE LA DELEGACIÓ DE CATALUNYA DEL COB DE GENER A JUNY DE 1999

Amb data 9 d’octubre de 1998, la Junta de Govern del CBC contracta els serveis professionals de Faura-
Casas per a la revisió i verificació de les operacions econòmico-financeres imputades comptablement a la
Delegació de Catalunya del COB des de l ‘1 de gener al 30 de juny del 1999.
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A data 20 d’octubre de 1999, la Junta de Govern del CBC rep l’informe elaborat per aquests auditors amb els
següents annexos: estats financers i balanç de comprovació de sumes i saldos de la Delegació catalana del
COB a 30 de juny de 19991. L’informe, signat pel censor de comptes Joan B. Casas Onteniente a data 5
d’octubre de 1999, detalla la documentació examinada, les normes tècniques d’auditoria (estudi i avaluació
del control intern i proves de compliment) i conclou amb el text següent: “De la realització del nostre treball
es desprèn que els procediments i mètodes establerts per a la imputació comptable de les operacions econò-
mico-financeres realitzades per la Delegació Territorial de Catalunya del Col·legi Oficial de Biòlegs des de
l’1 de gener al 30 de juny de 1999, donen fiabilitat i integritat als corresponents registres comptables”.

8.4. INFORME ECONÒMIC DEL COL·LEGI DE BIÒLEGS DE CATALUNYA DES DE L’1 DE JULIOL AL
31 DE DESEMBRE DE 1999. BALANÇ DE LA SITUACIÓ PATRIMONIAL.

8.4.1. BALANÇ DE SITUACIÓ PATRIMONIAL

ACTIU Import (Pta.) Import (Euros)

B) Immobilitzat 97.788 587,72

D) Actiu circulant 13.060.710 78.496,45
I. Deutors 7.830.680

a) Clients per vendes i prestacions de serveis 1.261.000
b) Deutes del COB 6.569.680

V. Tresoreria 5.230.030

TOTAL GENERAL (B+D) 13.158.498 79.084,17

 PASSIU Import (Pta.) Import (Euros)

A) Fons propis 9.965.556 59.894,20
1. Fons social 5.827.259
2. Pèrdues i guanys 4.138.297

E) Creditors a curt termini 3.192.942 19.189,97
1. Creditors comercials i altres 2.259.420

a) Deutes per compres o prestacions de serveis 1.516.999
b) Deutes amb el COB 742.421

2. Altres deutes no comercials
a) Administracions públiques 933.522

TOTAL GENERAL (A+E) 13.158.498 79.084,17

1 Aquesta documentació està a disposició dels col·legiats a la seu del CBC.
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8.4.2. PÈRDUES I GUANYS (JULIOL-DESEMBRE DE 1999)

Núm.           DEURE Import (Pta.) Import (Euros)
Compte

A) DESPESES 14.984.505 90.058,69
     1) Despeses de personal 6.682.556

640           a) Salaris personal CBC 4.437.754
644.645.           b) Junta de Govern, desplaçaments i
646.647                Comissions 789.874

644           c) Càrregues socials 1.454.928
     2) Variacions de les provisions de tràfic 342.000 2.055,46

650           a) Insolvències col·legials 342.000
     3) Altr es despeses d’explotació 7.959.949 47.840,26

62           a) Serveis exteriors 7.959.949
I. Beneficis d’explotació
(B1+B2-A1-A2-A3) 3.585.486 21.549,20
II. Resultats financers positius
(B3) 62.611 376,30
III. Beneficis de les activitats ordinàries
(I+II) 3.648.097 21.925,50
IV. Resultats extraordinaris positius
(B4) 490.200 2.946,16
V. Beneficis abans d’impostos (III+IV) 4.138.297 24.871,67
VI. RESULTAT DE L’EXERCICI 4.138.297 24.871,67
BENEFICIS

Núm.           HAVER Import (Pta.) Import (Euros)
Compte

B) INGRESSOS 19.122.802 114.930,35
701.702      1) Import net de la xifra de negocis (inscripcions i  quotes) 15.303.300 91.974,69

75      2) Altr es ingressos d’explotació 3.266.691 19.633,21
76      3) Altr es interessos i ingressos assimilats 62.611 376,30
779      4) Ingressos i beneficis d’altres exercicis 490.200 2946,16

VI. RESULTAT DE L’EXERCICI (PÈRDUES)(BV+A5+A6) 0

L’exercici 1999 s’ha tancat amb un resultat de 4.138.297,- pessetes. D’una banda, aquest resultat es justifica
en la política de control i revisió de la tresoreria abans esmentada, malgrat les múltiples despeses de consti-
tució, i també, en certa mesura, en previsió dels compromisos pressupostaris que en breu havia d’assumir el
CBC per a l’òptima fonamentació estructural de la gestió i del funcionament de l’entitat (compra i implan-
tació del programa informàtic de gestió, adquisició del domini i elaboració de la pàgina Web, modernització
i seguretat de l’equipament informàtic, amb l’establiment d’una xarxa i d’un servidor, etc.).
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8.5. PRESSUPOST ANY  2000
Per a l’exercici del 2000, la Junta de Govern ha fixat les directrius del pressupost de conformitat amb criteris
racionals de coherència i d’austeritat, considerant les següents prioritats a curt i mig termini:

Prioritats a curt termini:

- Implementació d’un nou programa de gestió de les bases de dades dels col·legiats i, en general, de la
gestió del CBC.

- Adquisició de nous equipaments informàtics, amb la creació d’una xarxa interna de treball.
- Adquisició i implementació d’un nou pla comptable.

A mitjà termini:

- Actuacions de difusió i promoció del nou Col·legi.
- Actuacions per a l’increment i la millora dels serveis col·legials.
- Estudi d’una proposta de canvi de la seu per elevar-la a la Junta General. Cal millorar la imatge i el

confort del treball al Col·legi, adequant l’espai a les necessitats reals, millorant les condicions d’accés i
de treball (l’espai actual sembla excessiu, la ubicació en un cinquè pis no és adequada, la seu presenta un
aspecte envellit, el contracte de lloguer finalitza en breu, …).

- Increment de la liquideça mitjançant el rigorós control de cobraments i pagaments en previssió de possi-
bles financiacions en infraestructura.
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DESPESES

Núm. Concepte Import (pts) Import (euros)
Compte

62100001 Lloguer locals 2.961.744 17.800,44
62200000 Reparació i conservació 50.000 300,51
62300001 Serveis professionals independents 120.000 721,21
62300002 Assessoria jurídica 1.200.000 7.212,15
62300003 Programa informàtic 1.500.000 9.015,18
62300004 Assessoria comptable 360.000 2.163,64
62500000 Primes d’assegurances 65.000 390,66
62600000 Serveis bancaris 50.000 300,51
62700001 Relacions públiques 300.000 1.803,04
62800001 Telèfon 900.000 5.409,11
62800002 Aigua 50.000 300,51
62800003 Electricitat 150.000 901,52
62800004 Gas 200.000 1.202,02
62800005 Comunicacions (pàgina Web) 230.000 1.382,33
62900001 Empresa col·laboradora neteja 56.400 338,97
62900002 Mecanització i distribució 1.200.000 7.212,15
62900003 Missatgeria 100.000 601,01
62900004 Despeses compartides amb altres Col·legis 700.000 4.207,08
62910000 Material oficina 1.110.000 6.671,23
62920000 Franqueig 1.500.000 9.015,18
62930002 Fotocopiadora /Fotocòpies 300.000 1.803,04
62940000 Documentació/Biblioteca 120.000 721,21
62950001 Donatius i gratificacions 20.000 120,20
62950002 Altres despeses 238.233 1.431,81
62960001 Activitats i cursos 4.000.000 24.040,48
62970001 Revista Bio 2.000.000 12.020,24
62970002 Butlletins Informatius 700.000 4.207,08
62970003 Altres publicacions 600.000 3.606,07
64000000 Salaris personal CBC 9.459.181 56.850,82
64200000 Seguretat social personal CBC 3.563.892 21.419,42
64400002 Viatges Junta de Govern 800.000 4.808,10
64400003 Altres despeses Junta CBC 200.000 1.202,02
64400004 Consell General de Col·legis de Biòlegs 300.000 1.803,04
64500002 Altres col·laboradors 630.000 3.786,38
64600001 Comissió de Sanitat 300.000 1.803,04
64600002 Comissió de Medi Ambient 200.000 1.202,02
64600003 Comissió d’Ensenyament 200.000 1.202,02
64600004 Altres comissions 100.000 601,01
64700000 Desplaçaments 240.000 1.442,43
64900001 Formació de personal 400.000 2.404,05
68200001 Amortització maquinària 14.000 84,14
68200002 Amortització informàtica 264.000 1.586,67
69500000 Dotació per a insolvències 1.100.000 6.611,13

Total despeses 38.552.450 231.704,89

PRESSUPOST ANY  2000
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INGRESSOS

Núm. Concepte Import (pts) Import (euros)
Compte

70100001 Col·legiacions B 160.000 961,62
70100002 Col·legiacions C 200.000 1.202,02
70100003 Col·legiacions A 1.200 7,21
70200001 Quotes col·legiats 29.400.000 176.697,56
70200002 Quotes altes any 2000 360.000 2.163,64
70500001 Conveni amb el COB 3.525.240 21.187,12
75900000 Activitats i cursos 5.000.000 30.050,61
75950002 Visats col·legials 120.000 721,21
75950003 Altres serveis administratius 40.000 240,40
75960000 Fotocòpies 10.000 60,10
75970000 Documentació 40.000 240,40
75980000 Altres ingressos 200.000 1.202,02
76900000 Ingressos financers 40.010 240,46
77900000 Quotes morositat 696.000 4.183,04

Total ingressos 39.792.450 239.157,44

INVERSIONS PREVISTES

Material informàtic 1.240.000 9.015,18

TOTAL DESPESES 38.552.450 231.704,89

TOTAL INVERSIONS 1.240.000 7.452,55

TOTAL INGRESSOS 39.792.450 239.157,44

RESULTAT 0 0,00


