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P R E S E N T A C I Ó

El Col·legi de Biòlegs de Catalunya (CBC), durant l'any 2001, s'ha donat a
conèixer amb més força davant la societat catalana i les seves institucions.
Ha estat un any de consolidació institucional gràcies a la gestió de la Junta
de Govern, que ha incrementat les activitats de difusió i promoció i la

participació en activitats externes amb les diferents administracions, les universitats i la
societat en general.

Els biòlegs, des de la Junta General, han donat suport a aquests i a altres objectius
proposats per la Junta de Govern. Així, cal destacar, també, per la seva importància, els
relatius a l'adequació dels serveis a les noves tecnologies i a la necessitat d'un estudi de
la realitat socioprofessional del col·lectiu de biòlegs catalans. Aquests objectius s'han
assolit: s'ha redissenyat la pàgina web com a instrument de comunicació externa i
interna dels col·legiats i s'ha realitzat una enquesta socioprofessional als biòlegs amb la
col·laboració de la Universitat de Barcelona. Els resultats d'aquesta enquesta permetran
identificar i defensar el nostre col·lectiu davant la societat.

La projecció exterior del CBC s'ha vist enfortida, també, amb l'increment de les
activitats de les distintes Comissions de treball que, de manera conjunta amb l'equip de
govern, han canalitzat i concretat un conjunt d'actuacions que han tingut una acollida
excel·lent. En aquest sentit, destaquen les “Tardes del Col·legi” com a fòrums periòdics
de debat entre professionals experts i com a plataforma de promoció dels diversos
àmbits professionals.

La memòria que teniu a les vostres mans és un resum de les activitats empreses pel
col·lectiu col·legial durant l'exercici de l'any 2001, que explica i detalla les actuacions
més destacades en l'assoliment dels objectius de gestió proposats per la Junta de
Govern i aprovats per la Junta General. El primer capítol resumeix, a manera d'agenda
temàtica, les activitats de promoció, representació i defensa institucional i professional;
el segon presenta les activitats col·legials; el tercer s'articula com a traducció en xifres de
la feina feta i, finalment, el quart capítol exposa el detall de la gestió econòmica, les
línies generals de gestió i el pressupost per l'any 2002.
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P R O M O C I Ó , R E P R E S E N T A C I Ó I D E F E N S A
I N S T I T U C I O N A L I P R O F E S S I O N A L

1. ÀMBIT EUROPEU

Patronat Català Pro Europa.

Eurocongrés dels espais occitans i catalans.

2. ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

2.1. ADMINISTRACIÓ ESTATAL I AUTONÒMICA

Diada de Sant Jordi, Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat i Dia de la
Constitució.

Consell Assessor de Laboratoris Clínics.

Comissió Assessora de Reproducció Assistida.

Comissió de Laboratoris Clínics del Consell Català de Ciències de la Salut.

Llibre Blanc dels Professionals de la Sanitat a Catalunya.

Regulació de les especialitats sanitàries dels biòlegs.

Accés al cos de titulats superiors en Salut Pública de la Generalitat.

El Col·legi ratifica el seu suport a la candidatura de la
ciutat de Barcelona com a seu de l'Autoritat Europea Alimentària i nomena al col·legiat
Francesc Fort com a representant al Consell Assessor. Assisteix a l'acte promocional de
la candidatura presidit per les principals autoritats polítiques, professionals i
universitàries que donen suport a la candidatura (Ministeri d'Afers Exteriors, Generalitat
de Catalunya i Ajuntament de Barcelona)

Com a membre del Comitè
Organitzador de l'Eurocongrés, el Col·legi participa en els àmbits de treball sobre
desenvolupament econòmic i social, recerca, innovació i cultura empresarial i sobre
medi ambient i desenvolupament. Els col·legiats Lourdes Bernat i Ignasi Cebrián són els
representants del CBC en l'àmbit de medi ambient, col·laboren en el desenvolupament
de les activitats i assisteixen a la presentació de l'Eurocongrés al Parlament de
Catalunya. El Col·legi organitza les Jornades de Divulgació de l'estratègia catalana per a
la conservació i l'ús sostenible de la diversitat biològica

La Generalitat convida al CBC als actes de la Diada de Sant Jordi al
lliurament dels Premis Nacionals de Cultura , i a la recepció del Dia de la
Constitució (

El CBC és representat en aquest Consell pel
col·legiat Ferran Gómez.

El CBC és representat en aquesta
Comissió per la col·legiada Montserrat Boada.

El CBC és
representat en aquesta Comissió per la col·legiada Maria Josep Coll.

El CBC es reuneix amb
l'Institut d'Estudis de la Salut per al desenvolupament i promoció del projecte del Llibre
Blanc sobre els Professionals de la Sanitat a Catalunya. Així mateix, col·labora en el
Fòrum de debat virtual on es proposa la idea d'un nou professional de la sanitat
(www.fdps.org)

El CBC col·labora amb la resta
de Col·legis de Biòlegs de l'Estat espanyol en la redacció i tramitació d'un informe al
Ministeri de Sanitat sobre l'esborrany de Reial Decret que ha de regular les especialitats
sanitàries per a biòlegs, químics i bioquímics ( .

La Generalitat
publica la convocatòria per a l'accés al cos de titulats superiors de Salut Pública que no
preveu la participació dels Llicenciats en Biologia (14/6/2001). De manera prèvia i
reiterativa, el Col·legi manifesta al Departament de Sanitat, en diversos informes i

(gener-abril).

(gener-juliol).

(abril),
(setembre)

desembre).

(maig-octubre).

gener-setembre)
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reunions, aquest greuge discriminatori anunciat d'antuvi pel Departament responsable
de realitzar la convocatòria. El Conseller de Sanitat reconeix per escrit el nostre dret a
participar-hi. No obstant això, finalment, la formulació de la convocatòria no ho recull i
el CBC resol interposar un recurs contenciós-administratiu a la convocatòria, un cop
esgotada tota via de diàleg

Arran de la
publicació dels Decrets d'Ensenyament de l'ESO i del Batxillerat del Ministeri
d'Educació, Cultura i Esports ), el CBC consulta per escrit a la
Consellera d'Ensenyament sobre el seu desenvolupament i aplicació a Catalunya atès
que semblen promoure una disminució de la obligatorietat curricular actual en l'àmbit
de les Ciències i de la Biologia. El Director General d'Ordenació i Innovació Educativa
respon assegurant que el desenvolupament normatiu català dels Decrets no suposarà
canvis dels horaris assignats a les Ciències de la Naturalesa de l'ESO i a les matèries
científiques del Batxillerat (

El CBC és representat en aquest Consell pel col·legiat Joan
Queralt.

El CBC és
representat en aquest Consell per la col·legiada Lourdes Bernat.

El CBC és representat en aquesta Comissió per la col·legiada
Lourdes Bernat.

El CBC és
representat en aquest Comitè pel col·legiat Jordi Balcells.

El CBC dóna suport al Dia Sense
cotxes promogut per l'Ajuntament de Barcelona

El
Col·legi tramet una carta i un informe a l'Ajuntament de Montornès del Vallès

argumentant la idoneïtat dels biòlegs i la seva competència professional per a una plaça
de Tècnic de Medi Ambient que l'Ajuntament ha convocat amb el requisit exclusiu
d'accés per a enginyers tècnics industrials. L'Ajuntament respon i informa que els
llicenciats en Biologia s'han incorporat i admès a la convocatòria

El CBC participa a la Jornada
sobre Universitat i Col·legis Professionals organitzada per la Fundació Narcís Monturiol
i el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació

El Col·legi participa a les reunions
intercol·legials sobre les candidatures de representants dels col·legis professionals als
Consells Socials de les universitats catalanes. Així mateix, intercanvia informació i

(juny-octubre).

(16 de gener de 2001

gener-desembre).

(24 setembre).

(setembre).

(gener).

Aplicació dels Decrets estatals d'Ensenyament de l'ESO i del Batxillerat.

2.2. ADMINISTRACIÓ LOCAL

Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals de
l'Ajuntament de Barcelona.

Consell Municipal de Medi Ambient de l'Ajuntament de Barcelona.

Comissió de Sostenibilitat i Ecologia Urbana de l'Ajuntament de
Barcelona.

Comitè Tècnic de la Fundació Fòrum Ambiental.

Dia sense cotxes a Barcelona.

Tècnic en Medi Ambient a l'Ajuntament de Montornès del Vallès.

3. UNIVERSITATS

Jornada sobre Universitat i Col·legis Professionals.

Consells Socials de les universitats catalanes.

tramet propostes als representants electes al Consell Social de la Universitat de
Barcelona, de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat de Girona.

El CBC rep informació sobre les
distintes reunions de la Conferència espanyola de degans de Biologia

Les activitats del Col·legi es difonen
puntualment a les cartelleres electròniques de les Facultats de Biologia de les
universitats catalanes i s'ofereixen cursos i taules rodones als estudiants de Biologia.

El CBC participa en un programa de la ràdio Onda Cero,
amb la col·legiada Pilar Cinca que intervé en un debat sobre Experimentació Animal

i en un altre programa de COM Ràdio, amb el col·legiat Francesc Solé, que és
entrevistat en relació amb qüestions de Genètica (

El CBC es reuneix amb representants dels sindicats UGT i
CCOO en relació amb els criteris de la carrera professional en els convenis de la Xarxa
d'Hospitals d'Utilitat Pública de Catalunya (XHUPC)

El Col·legi manté i reforça l'esperit
innovador i de millora dels serveis i de la promoció de la professió davant d'una realitat
social de canvi constant i de noves necessitats dels professionals. Redissenya la seva
pàgina web, l’actualitza i amplia les prestacions d'acord amb els suggeriments i
opinions dels col·legiats. Aquesta eina esdevé un sistema primordial de comunicació i
un mitjà significatiu de promoció de la nostra professió davant les institucions i la
societat

Conferència espanyola de degans de Biologia.

Presència a les universitats catalanes.

4. SOCIETAT

Mitjans de comunicació.

Organitzacions sindicals.

Nou disseny i estructura de la Web institucional.

(juliol i
desembre).

(març)
maig).

(maig i setembre).

(juliol).
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Tardes del Col·legi. Les Tardes del Col·legi són fòrums de debat amb professionals
experts que aporten un coneixement especialitzat al més alt nivell. S'organitzen des
d'una perspectiva àmplia, plural i participativa. S'hi conviden biòlegs, i també altres
professionals. Les ponències conclouen en debats participatius sobre conceptes i sobre
experiències professionals particulars. Les Tardes del Col·legi s'han consolidat com a
punt de trobada dels biòlegs i com a una porta oberta a la societat, que reconeix la
professió a través de l'interès i l'actualitat dels temes a debat. L'any 2001, el CBC ha
realitzat les següents Tardes del Col·legi:

de l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya (APIC) i de la Federació
d'Il·lustradors Professionals (FADIP); Jaume Rios, cap d'Edicions de l'Editorial
Teide.

Moderadora: Begonya Aran, biòloga del Servei de Medicina de la Reproducció
de l'Institut Dexeus. Ponents: Anna Veiga, biòloga, cap de la Secció de Biologia
del Servei de Medicina de la Reproducció de l'Institut Dexeus; Maria Casado,
advocada i professora de Filosofia del Dret i directora de l'Observatori de
Bioètica i Dret; Victoria Cusí, metgessa col·laboradora de l'Institut Borja de
Bioètica i adjunta al Servei d'Anatomia Patològica de l'Hospital Sant Joan de
Deu.

La Junta General del CBC va suggerir l'estudi socioprofessional del colectiu com a
projecte prioritari. La Junta de Govern ha gestionat la iniciativa en col·laboració amb el
Departament de Psicologia Social de la Universitat de Barcelona realitzant una
enquesta socioprofessional als biòlegs catalans . L'anàlisi dels resultats ha de
permetre qualificar i quantificar la realitat actual -social i laboral- dels llicenciats en
Biologia, la identificació dels perfils del mercat de treball, l'avaluació de les expectatives
professionals i la prospecció dels camps de futur. Esdevindrà un instrument de
legitimació, que ha de consolidar la identificació i la defensa del nostre col·lectiu
davant la societat, les institucions i el món empresarial.

El Col·legi recull i difon totes aquelles
activitats -publicacions, jornades, cursos, beques, subvencions, etc.- d'institucions de
reconegut prestigi científic o social relacionades amb els diferents àmbits de la professió
(altres Col·legis de Biòlegs, Institut d'Estudis Catalans, Fundació Fòrum Ambiental,
Museu de la Ciència, Zoològic, Universitats, CSIC, Ministeris, Institucions i
Associacions, espanyoles o internacionals, etc.)

Clonatge a debat ( 29 de novembre).

(novembre)

Identificació social: Enquesta socioprofessional dels biòlegs catalans

Difusió d'activitats d'interès o de caire científic.

Additius alimentaris: Perspectives de futur (26 d'abril).

Ètica en experimentació animal (17 de maig).

El futur dels aliments biològics (24 de maig).

Il·lustració científica: Una professió que cal conèixer (18 d'octubre).

Moderador: Francesc Fort, biòleg i professional a Lucta S.A.
Ponents: Robert Xalabarder, president de l'A.F.C.A.; Jaume Arboles, de l'Institut
Químic de Sarrià i director de la revista Afinitats; Josep Sancho, biòleg i
catedràtic del Departament de Microbiologia de la Universitat de Barcelona;
Jordi Valldeperes, Camps i Juvé.

Moderadora: Pilar Cinca Gimeno, biòloga i directora de la secció d'estabulari
del Laboratori Biokit S.A. Ponents: Xavier Manteca Vilanova, professor
d'Etologia Clínica de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de
Barcelona; Esther Peña de las Heras, Registre d'explotacions ramaderes del
DARP; Consol Fina, consellera de la Societat Mundial per a la protecció dels
animals i membre de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Societats
Protectores.

Moderador: Francesc Fort, biòleg i professional a Lucta S.A. Ponents: Agustí
Escuredo, biòleg i director dels Laboratoris Escuredo; Montserrat Arias,
periodista co-fundadora de l'Associació Vida Sana i directora de la revista The
Ecologist; Joan Picazos, president de l'Associació de fabricants de productes
biològics (FA-BIO); Xavier Merino, enginyer tècnic agrícola, àrea de demanda
de l'AECOC.

Moderadora: Mercè Cartañà, biòloga il·lustradora, membre fundador del
Col·lectiu d'Il·lustradors Científics IMAGO. Ponents: Armand Muntés, pedagog
il·lustrador, membre de l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya
(APIC); Eduardo Saiz, biòleg il·lustrador, membre fundador del Col·lectiu
d'Il·lustradors Científics IMAGO; Mariona Sardà, advocada i assessora jurídica
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A C T I V I T A T S C O L · L E G I A L S I P A R T I C I P A C I Ó

L'any 2001, els col·legiats s'han reunit en
sessió de Junta General el 28 d'abril
aprovant, per àmplia majoria, la
memòria d'activitats del 2000 i les línies
de futur, el balanç econòmic i el projecte
de pressupost, el Reglament de
Comissions i la modificació d'alguns
apartats dels Estatuts col·legials
( r a t i f i c ada pe r Re so luc ió de l
Departament de Justícia de 8 d'agost de
2001). El torn obert de paraules de la
sessió va suggerir projectes relacionats
amb les línies de futur, destacant, pel recolzament majoritari, les propostes d'ampliació
i adequació dels serveis a les noves tecnologies i la necessitat d'un estudi de la realitat
socioprofessional del col·lectiu.

Durant l'any 2001, la Junta de Govern ha realitzat deu sessions ordinàries i plenàries. Els
seus acords han fonamentat la promoció, el lideratge i la coordinació de totes les
activitats relacionades en aquesta Memòria i les actuacions de gestió ordinària i de
desenvolupament de l'entitat col·legial. S'han prioritzat les decisions vinculades a les
línies de gestió aprovades i proposades per la Junta General i al desenvolupament dels
treballs de les Comissions del Col·legi.

Les línies generals aprovades han estat l'augment de les activitats de difusió i promoció
de l'entitat i de la professió, el manteniment dels objectius de millora dels serveis i de
qualitat de l'organització i l'increment del compte d'explotació amb ingressos no
habituals. I, en conseqüència, algunes de les actuacions específiques han estat
l'increment d'organització d'activitats pròpies i de participació en activitats externes; els
nous disseny, estructura i prestacions de la pàgina web institucional; la creació d'un
gabinet de promoció i publicacions; la modernització i renovació de la Sala d'Actes; la
realització d'un estudi socioprofessional dels biòlegs catalans, la construcció d'una aula
tècnica-biblioteca adaptada als nous sistemes d'informació i la reorganització i
equipament dels arxius col·legials.

El CBC s'estructura en Comissions especialitzades com a òrgans tècnics de participació
activa i continuada dels col·legiats. La importància d'aquests òrgans col·legiats és vital
atès que són el fòrum per a les propostes d'activitats, per als estudis de promoció i els
treballs en els diversos sectors professionals dels biòlegs i de la pròpia entitat. En
l'actualitat, estan constituïdes les comissions següents:

A iniciativa de diversos biòlegs que
treballen a laboratoris amb experimentació animal, a entitats privades i universitats
catalanes, es va crear la Comissió de Ciències de l'Animal de Laboratori. Durant l'any
2001 ha realitzat tres reunions i ha organitzat la Tarda del Col·legi sobre

1. JUNTA GENERAL

2. JUNTA DE GOVERN

3. COMISSIONS

Comissió de Ciències de l'Animal de Laboratori.

Ètica en

IIC A P Í T O L



Comissió de Sanitat.

Grup de treball en Alimentació.

4. CONSELL DE COL·LEGIS OFICIALS DE BIÒLEGS

5. COMUNICACIÓ I PUBLICACIONS COL·LEGIALS

La pàgina Web del CBC.

El ple de la comissió de Sanitat s'ha reunit quatre vegades i grups
dels seus membres s'han reunit en set sessions específiques de treball addicionals. La
Comissió ha coordinat i realitzat cursos i jornades científiques i la Tarda del Col·legi
sobre . Ha donat suport tècnic a la Junta de Govern i ha participat en les
distintes reunions amb òrgans de govern o tècnics del Departament de Sanitat de la
Generalitat de Catalunya per a la promoció del nou professional sanitari català i per a la
inclusió dels biòlegs en la convocatòria de places de Salut Pública. Ha participat en
reunions de les Comissions de Sanitat dels Col·legis de Biòlegs de l'Estat i ha informat en
diverses ocasions sobre el Projecte de Llei estatal d'Especialitats Sanitàries per a biòlegs i
químics. Alguns dels seus membres participen en òrgans assessors de diverses
institucions. Així mateix, la Comissió ha sol·licitat diversos informes a l'Assessoria
Jurídica del Col·legi. Com la resta de Comissions, participa en els continguts del seu
àmbit del Butlletí Informatiu i de la web del CBC.

El segon semestre del 2001 un grup de col·legiats
experts i professionals de l'àmbit alimentari inicia la promoció d'una Comissió
específica en aquest sector.

El Consell General de Col·legis Oficials de Biòlegs (CGCOB), creat per la Llei 23/1999
de 6 de juliol, ha d'agrupar i coordinar els Col·legis Oficials de Biòlegs en l'àmbit estatal.
Durant l'any 2001 s'han publicat els seus Estatuts Provisionals (24 de maig) i s'han creat
els seus òrgans de govern (30 de juny), el Ple, amb dos representants de cada col·legi, i
la Comissió Permanent, constituïda pel President, Vicepresident, Tresorer i Secretari
del Consell. Els representants al Ple del Col·legi de Biòlegs de Catalunya (CBC) són la
degana i el tresorer de la Junta de Govern. La tasca actual del Consell es preparar i
proposar els seus Estatuts definitius al Ministeri d'Educació i Cultura. El col·legiat Joan
Lluís Jara, membre de la Comissió de Medi Ambient del CBC, representa al Consell a la
Comissió de Treball de Guarderia Forestal del Ministeri de Medi Ambient.

Durant l'any 2001, mitjançant la Comissió de Promoció i Publicacions, el CBC ha
realitzat les següents publicacions: Memòria del Col·legi del 2000, Butlletí informatiu
setmanal i mensual (que ha adquirit un nou disseny i ha incrementat els continguts),
Díptic sobre la nova pàgina web, calendari institucional del 2002 i fulletons de difusió
de cursos i activitats. La Junta de Govern, d'acord amb el precepte estatutari de la
promoció de la professió, ha donat el màxim suport a la diversificació i al
desenvolupament de les publicacions institucionals i de la comunicació i, en aquest
sentit, d'acord amb el creixement de les activitats, al desembre del 2001 va acordar
contractar serveis professionals específics per a l'impuls i l'increment de les activitats de
promoció i externalització institucional i de la professió.

El mes de juny del 2001 es va fer un redisseny complet de la
pàgina web, més actual i dinàmic. Cal destacar-ne, la creació d'una Àrea Restringida
per als col·legiats, on tenen accés, de manera personalitzada, a una informació
específica i als serveis als col·legiats (butlletins informatius, revista col·legial, actes de
Juntes Generals, documents i informació de les Comissions, Borsa de treball, Formació
continuada, Bústia de suggeriments, etc.).

Clonatge

14 15

Experimentació Animal

El Futur dels
Aliments Biològics

. La tasca de la Comissió se centra, també, en la recopilació i
difusió d'informació del sector i en la divulgació de novetats professionals i d'activitats
relacionades (congressos, seminaris, etc.) a través del Butlletí Informatiu del Col·legi.

La Comissió d'Ensenyament ha realitzat tres sessions de
treball durant l'any 2001, en que s'han comentat les nombroses publicacions i
informacions aparegudes en relació amb els docents i els continguts formatius:
Resolucions judicials sobre el Contenciós-Administratiu de Catedràtics d'Institut, sobre
trasllats forçosos als centres educatius i sobre normativa d'inici de curs i nomenaments,
Projecte de Llei de Formació Professional, Proposta de Llei de la qualitat de
l'ensenyament secundari, Decrets estatals d'Ensenyament de l'ESO i del Batxillerat, etc.
En alguns casos, la Comissió ha encarregat informes jurídics i ha adreçat consultes a les
diverses institucions.

La Comissió de Formació Continuada és la
responsable de la promoció, coordinació i organització de les activitats de formació i
d'especialització professional realitzades a nivell institucional o a iniciativa de les
distintes Comissions i de les organitzades en col·laboració o conveni amb altres entitats
formatives de prestigi reconegut com l'IUSC, l'ICT, la Fundació Politècnica de Catalunya
o ESAME. Així mateix, difon les activitats formatives d'altres Col·legis Professionals,
d'Universitats, d'Institucions o Societats científiques. Les activitats pròpies de l'any 2001
estan relacionades a l'apartat 6 d'aquest capítol.

L'any 2001 la Comissió de Medi Ambient s'ha reunit nou
vegades i ha promogut un nombre considerable d’activitats col·legials. Així mateix, ha
treballat en el Perfil del Responsable Ambiental en l'Empresa editat pel Fòrum Ecomed,
en la creació de grups de treball dedicats a la recopilació d'adreces web d'interès i de
publicacions de caràcter mediambiental i en la Guia presentada per la Societat
Catalana d'Educació Ambiental. Ha organitzat la Tarda del Col·legi sobre

i ha preparat diverses jornades i cursos. Alguns dels seus membres
participen en òrgans assessors de diverses institucions.

La Comissió de Promoció i Publicacions
coordina les activitats de promoció i les

publicacions de l'entitat: els Butlletins
Informatius electrònics setmanals i el
Butlletí Informatiu mensual, la pàgina
web, els tarjetons i fulletons de
promoció d'activitats i serveis, els actes
de representació i de protocol i la
Memòria anual. Així mateix,
ha col·laborat en el Consell de
Redacció de la revista BIO, en els
seus continguts generals i realitza el

suplement català. En general, és
responsable de totes les activitats
de comunicació.

Comissió d'Ensenyament.

Comissió de Formació Continuada.

Comissió de Medi Ambient.

Comissió de Promoció i Publicacions.



CURSOS
2001

juny-juliol

JORNADES DE DIVULGACIÓ DE L'ESTRATÈGIA CATALANA

per a la Conservació i l'Ús Sostenible de la Diversitat Biològica

i el Turisme

LA BIOLOGIA

CURSOS 2001
març

diagnòstic del càncer
diagnòstic prenatal

TÈCNIQUES DE LABORATORI DE

TÈCNIQUES DE LABORATORI DE
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6. FORMACIÓ CONTINUADA I ALTRES SERVEIS

Formació continuada.

Avantatges econòmiques.

Assessoria Jurídica.

El Col·legi ha desenvolupat durant l'any 2001 els convenis de
formació amb entitats organitzadores de cursos de postgrau i d'especialització
professional vinculades als diversos àmbits de la nostra professió, que complementen la
formació que organitza el CBC. Els criteris per formalitzar
aquests convenis són que les entitats
coorganitzadores tinguin experiència i
qualitat demostrada en l'àmbit formatiu
afí a la disciplina
i que suposin
un benefici
específic al
col·legiat,
formatiu i
econòmic.
Actualment
el CBC té
convenis
amb ESAME,
l'IUSC, l'ICT i l'Escola
Universitària Politècnica de Medi Ambient.

Per l'any 2001, les activitats formatives pròpies del CBC que han rebut per part dels
participants una valoració mitjana de 8 sobre 10 i han estat les següents:

La mitjana d'alumnat dels cursos ha estat de 27 alumnes.

El Col·legi ha gestionat avantatges econòmiques amb
diverses entitats: serveis bancaris i financers preferents, assegurances específiques,
matrícules a cursos d'idiomes i d'informàtica, descomptes en automòbils, esports o
material informàtic, electrodomèstics o audiovisuals, hotels, mobles, viatges, òptiques,
serveis dentals i psicològics. Així mateix, s'ofereixen descomptes en publicacions de
diverses institucions i editorials relacionades amb la Biologia.

El Servei d'Assessoria Jurídica als col·legiats ofereix en la
possibilitat de consulta gratuïta per telèfon i d'atenció personalitzada per part d'un
advocat a la seu col·legial. Aquesta assessoria també poden vehicular, opcionalment, la
continuació del procés jurídic, si escau, o proporcionar el contacte amb altres

Curs de Capacitació per Realitzar Tractaments amb Plaguicides Qualificat (febrer)
Curs de Tècniques de Laboratori de Diagnòstic de Càncer (març)
Curs de Tècniques de Laboratori de Diagnòstic Prenatal (març)
Curs de Capacitació per Realitzar Tractaments amb Plaguicides Qualificat (març)
Curs de Capacitació per Realitzar Tractaments amb Plaguicides Bàsic (abril)
Curs de Biologia i Turisme (juny)
Jornada de Diversitat Biològica (juny)
Curs Riscos Alimentaris (octubre)
Pla d'Autoocupació i Desenvolupament Professional (octubre)
Curs de Capacitació per Realitzar Tractaments amb Plaguicides Qualificat (octubre)
Curs de Capacitació per Realitzar Tractaments amb Plaguicides Bàsic (novembre)
Curs d'Estadística Bàsica (novembre)

professionals del dret especialitzats en l'àmbit de la qüestió. L'assessoria és d'ampli
abast: Dret administratiu, constitucional, associatiu, civil, laboral, mercantil fiscal o
penal. En el Capítol 3 s’especifica el nombre de consultes realitzades pels col·legiats
l'any 2001. Altrament, aquest gabinet d'advocats assessora les qüestions d'àmbit
institucional.

La Biblioteca del CBC disposa de publicacions i documents (llibres,
manuals, documents formatius, informes, relacions d'institucions o empreses i
publicacions oficials) de lliure consulta pels col·legiats i també de vídeos específics del
nostre camp. En breu, la Biblioteca oferirà el Servei de Consulta per Internet de forma
gratuïta. L'horari de Biblioteca es correspon amb l'horari d'atenció de la Secretaria del
Col·legi.

La borsa de treball gestiona les ofertes que adrecen al Col·legi
diverses empreses i entitats i respon amb relacions de col·legiats que compleixen els
requisits del perfil sol·licitat. Publica, a la Pàgina web del CBC i als Butlletins
Informatius, qualsevol oferta notificada o qualsevol altra demanda o beca d'Institucions
Oficials o de Fundacions Privades. L'any 2001 s'ha creat un formulari específic de
demanda de treball i s'ha millorat l'aplicació informàtica per la custòdia i gestió dels
currículums dels col·legiats que sol·liciten constar a la borsa de treball.

La secretaria del CBC ofereix un servei de compulsa gratuïta de
documents.

El visat de projectes i informes per part del col·legi és l'instrument de control de
la condició de col·legiat de l'autor, de la seva capacitat tècnica corporativa legal i de la
correcció i integritat formal del projecte. Evita que el treball professional pugi ser
modificat amb posterioritat per interessos aliens als seus objectius i garanteix
l'existència d'una còpia als arxius col·legials.

Biblioteca.

Borsa de Treball.

Compulses.

Visats.
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1. COMUNICACIÓ

Trameses

Comunicació electrònica

Pàgina Web

Butlletí informatiu: 45.260
Memòria de l'any 2000: 2.700 exemplars

Revista Bio: 2.700 exemplars (número 21)
Activitats formatives: 30.700

Pàgina Web CBC: 3.000 díptics
Calendaris 2002: 3.000 exemplars

Documents de la Junta General 2001: 17.491
Enquesta socioprofessional: 8.750

36.716 Butlletins informatius electrònics amb 663.984 pàgines
10.055 Missatges d' informació electrònica diversa

2.372 Correus electrònics rebuts
867 Enquestes socioprofessionals

exemplars

En el primer semestre del 2001 la pàgina Web del CBC va rebre un total de 2.012
visites, mentre que en el segon semestre, després de la seva remodelació, va rebre un
total de 11.038 visites. Així, per l'any 2001, la Web va rebre un total de 13.150 visites.

La nova pàgina web, inaugurada al mes de juliol, ofereix de les següents dades
estadístiques:

La mitjana de visites diàries és de 60 i la duració mitja de les sessions és de més de 8
minuts.
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IIIC A P Í T O L

11.038 VISITES PÀGINES VISITADES: 72.565

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

1.366

876

1.914

1.885

2.946

2.051

14.190

6.162

13.750

12.616

14.690

11.157

2on SEMESTRE
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2. COL·LEGIACIONS

El nombre de col·legiats a finals de l'any 2001 és de 2.551, amb un total de 185
noves incorporacions.

Les característiques dels 185 col·legiats que s'han incorporat es recullen en els gràfics
següents:

3. SERVEIS

Assessoria Jurídica

43%
Més de 2 anys de la

llicenciatura 53%
Menys de 2 anys de
la llicenciatura

4% - Trasllats

U.A.B. - 35%

Barcelona - 79%

49% - U. Barcelona

7% - Tarragona

1% - Altres

3% - Lleida

10% - Girona

2% - U. ExtrangeresAltres Espanya - 6%

U. Girona 8%

A L T E S E N R E L A C I Ó A M B L ’ A N Y D E L L I C E N C I A T U R A

A L T E S U N I V E R S I T A T D E P R O C E D È N C I A

A L T E S P E R P R O V Í N C I E S

A L T E S P E R E D A T

MENYS
de 24 anys

ENTRE
25 i 29

ENTRE
30 i 34

ENTRE
35 i 39

ENTRE
40 i 44

MÉS
de 45

38

84

38

13 6 6

Període Visita personal

Gener-Març 4 22
Abril-Juliol 11 23

Agost-Desembre 4 29

19 74

a la seu del CBC Consultes telefòniques

TOTAL

Total

26
34
33

93

Compulses i visats

Els projectes realitzats per biòlegs i visats al CBC han estat 26.
El servei de compulsa gratuïta ha estat utilitzat 1.436 vegades.



Avantatges econòmiques

Atenció telefònica

6.903

Publicacions

Borsa de Treball

Més de 80 entitats ofereixen els seus serveis i productes als col·legiats amb avantatges
econòmiques i, també, més de 40 publicacions (llibres, revistes, etc..) del sector de la
Biologia amb descomptes en el seu preu de venda al públic.

La secretaria del Col·legi ha atès un total de trucades telefòniques de les quals
3.585 han estat consultes dels biòlegs. La distribució de l'atenció telefònica és:

Vendes de publicacions amb descompte pels col·legiats

Temari d'oposicions 25
LOGSE 4

Biotecnologia y Enseñanza 1

Al llarg de l'any 2001 s'han incorporat i actualitzat 164 currículums a la Borsa de Treball i
s'han realitzat 82 entrevistes.

Les ofertes de treball, discriminades per sectors, es relacionen en el quadre següent:

Alimentació i dietètica 18%
Educació ambiental 18%

Sanitat / Laboratoris analítics 14%
Indústria farmacèutica 11%

Medi Ambient 9%
Docència 9%

Investigació 5%
Biologia Animal 5%

Control de plagues 4%
Altres 7%

Col·legiats

informació cursos: 627 trucades
informació, gestions i serveis: 2.958 trucades

Altres

informació no col·legiats: 993 trucades
administració general, comunicació externa: 2.325 trucades.

T Í TO L N O M B R E D ' E X E M P L A R S V E N U T S

22 23

4. ADMINISTRACIÓ COL·LEGIAL

El personal de la Secretaria del Col·legi és un factor inqüestionable de suport al
desenvolupament ordinari del futur del Col·legi. Sens dubte, la importància de la seva
tasca administrativa mereix un lloc en aquesta memòria perquè, cal també deixar
constància de la feina feta.

A continuació, s'exposen diferents descriptors i dades sobre les tasques a
l'Administració general i comptable que no incorporen les de direcció administrativa
(vegeu gràfic de càrrega absoluta i percentual de tasques i de distribució temporal).

Les tasques d'administració comptable corresponen a la comptabilitat general, la
preparació i les gestions de la documentació de tresoreria amb les entitats financeres.
Aproximadament, al llarg de l'any es dedica un 12% del temps a la comptabilitat. Els
mesos amb valors més alts corresponen al primer trimestre.

Les tasques d'administració general se centren majoritàriament en la recepció,
classificació i distribució de la informació. De mitjana s'hi dedica un 20 % del treball
mensual. Gener és el mes amb la càrrega màxima. Les feines de la gestió dels arxius
suposa un 2,6% de les hores treballades.

Les feines de gestió de la base de dades del col·legi (dades dels col·legiats, dels cursos,
de la borsa de treball, etc.) suposen bàsicament dos tipus de tasques: entrada de dades
a l'aplicació "Biocracia" i emissió de rebuts, emissió de llistats, etiquetes i informes
diversos. Aquestes feines representen un 9,3 % del temps de les tasques.

La gestió de les sol·licituds, altes i baixes de col·legiació (informació, gestió de la
documentació, comprovació, arxiu,...) suposa un 4% del treball.

L'àrea de comunicació destaca de la resta pel que fa a dedicació, amb un percentatge
de 26% del treball, que correspon a l'atenció telefònica, recepció i atenció personal a
les visites al Col·legi. També és important el volum de treball que suposa la redacció i la
gestió del correu electrònic, tant pel que fa a la divulgació de notícies com pel que fa a
la resposta a les qüestions plantejades pels col·legiats.

La comunicació externa, consistent principalment en documents i escrits, de relació
amb institucions, proveïdors, etc., té una dedicació del 1,3% del treball *

L'àrea de formació inclou les activitats de cursos propis o en col·laboració amb altres
institucions i les activitats de formació del personal del Col·legi, que suposen un 5,3 %
del treball.

L'àrea de gestió de deutors correspon al seguiment dels impagats i es limita a algunes
campanyes d'avisos i consultes telefòniques

* (en aquest cas cal tenir present que aquest estudi estadístic no incorpora les tasques
de direcció, on se situa principalment aquesta gestió)



Les tasques relacionades amb els serveis als col·legiats (borsa de treball, assessoria
jurídica, biblioteca, butlletí informatiu,…) suposen un 16 % de les tasques.

24 25
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Administració general

Arxius

Gestió informàtica de la col·legiació

Gestió general de la col·legiació

Comunicació interna (amb col·legiats)
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D I S T R I B U C I Ó D E L A C À R R E G A D E T R E B A L L

16% Serveis al col·legiat

1% Publicacions

7% Formació

1% Comunicació externa

27% Comunicació interna (amb col·legiats)

2% Gestió de deutors 3% Arxius

10% Gestió informàtica de la col·legiació

4% - Administració general

2% Trameses
4% Gestió informàtica de la col·legiació

12% Comptable

11% Altres
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IVC A P Í T O L
G E S T I Ó E C O N Ò M I C A

Aquest capítol de la memòria presenta el tancament econòmic del tercer any de gestió
financera del Col·legi de Biòlegs de Catalunya i la situació patrimonial. Així mateix, s'hi
detallen les conclusions de l'informe d'Auditoria dels estats financers realitzat per
l'empresa Faura-Casas a data 31 de desembre de 2001, (el text complet de l'informe
pot ser consultat pels col·legiats a la seu del CBC).

El treball de la Tresoreria ha estat la supervisió continua de la despesa, amb l'objectiu de
proveir una bona salut financera i garantir el creixement sostingut i continuat. El resultat
de l'exercici és, un cop més, positiu i superior al del 2000. S'incrementa el fons social i el
valor patrimonial del CBC.

No obstant això, s'han modernitzat i incrementat els equipaments, els serveis i les
activitats. S'ha renovat totalment la pàgina web, com a eina fonamental de
comunicació i promoció, i s'ha creat una zona d'accés restringit dels col·legiats amb un
servei més útil i personalitzat; les estadístiques de visites a la web indiquen una bona
acceptació i s'han contractat els serveis d'una empresa informàtica per al seu
manteniment. Pel que fa als equipaments, s'han gestionat els pressupostos d'ampliació i
renovació integral de la Biblioteca i de la Sala d'Actes. La nova Biblioteca és també una
aula tècnica amb connexió ràpida, permanent i gratuïta a Internet .

Pel que fa a les activitats, l'evolució també ha estat positiva. Han crescut
significativament el nombre de cursos, les Tardes del Col·legi realitzades i les activitats
finançades i/o organitzades.

Des del punt de vista administratiu, l'inventari del material està totalment actualitzat i
s'han adquirit elements de seguretat (arxivadors i armaris).

Finalment, resta pendent el tancament econòmic de la segregació del Colegio Oficial
de Biólogos (COB), que comprèn la liquidació de l'acord de col·laboració signat entre
ambdues entitats en data 30 de juny de 1999 i la dotació econòmica inicial de la
segregació (quadre núm.1). La Junta de Govern, assessorada pels gabinets jurídic i
comptable, ha fet totes les gestions possibles per resoldre-ho de manera negociada i
honorable d'acord amb els compromisos i el mandat estatutari. Però, el diàleg i
l'intercanvi de documents amb el COB han estat difícils i asincrònics, arribat al punt en
què s'ha desestimat, sense arguments, l'únic escrit contestat al CBC dels diversos
requeriments. La via de negociació sembla exhaurida i la recuperació d’una part del
nostre patrimoni històric requerirà de la intervenció d'altres instàncies a les que, sens
dubte, haurem de recórrer.

En conclusió, des del punt de vista econòmic i d'infraestructures la situació del CBC és
correspon amb els objectius que la Junta és va fixar a l'inici del seu mandat:
transparència, eficiència i resultats positius. Ara només resta consolidar la promoció
externa del nostre col·lectiu amb la garantia de la cohesió col·legial aconseguida.

pels col·legiats

Totes aquestes millores infraestructurals i de serveis culminen el projecte iniciat per la
Junta ara fa tres anys i doten el col·lectiu d'una seu social digne i adaptada al temps
actual.
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1. DOTACIÓ ECONÒMICA INICIAL DEL CBC

L'article 62 dels Estatuts del COB fixa el procediment per a l'obtenció de la dotació
econòmica inicial d’un col·legi territorial segregat i constituït a partir d'una Delegació.
Ho fonamenta en base a la valoració actualitzada de l'actiu, del passiu i del patrimoni
del COB. La dotació econòmica inicial del Col·legi de Biòlegs de Catalunya, conforme
a l'acord entre amb dos Col·legis, se sustenta en la valoració econòmica del COB a 30
de juny de 1999.

Segons l'estudi realitzat pels serveis comptables les dades són:

2. INFORME ECONÒMIC DE L'ANY 2001

Quadre núm.1: Càlcul de la dotació econòmica inicial del CBC a 30/06/1999

(A) Valor del COB a 30/06/99 23.093.681 ptes.
(B) Nombre total de col·legiats del COB a 30/06/99 9.919 ptes.
(C) = (A) / (B): 2.328 ptes.
(D) Nombre de col·legiats de la Delegació de Catalunya a 30/06/99 2.504 ptes.
(E) = (C) x (D): 5.829.880 ptes.
(F) Patrimoni de la Delegació de Catalunya a 30/06/99 2.046.702 ptes.
(G) Dotació econòmica inicial = (E) (F): ptes.
(H) Saldo creditor a Junta Govern del COB a 30/06/99 742.421 ptes.

ptes.

3.783.178

(I) Dotació econòmica inicial corregida = (G)- (H): 3.040.757

2.1 BALANÇ DE SITUACIÓ PATRIMONIAL ANY 2001

Import (Pta.) Import (Euros)

B) IMMOBILITZAT

D) ACTIU CIRCULANT 13.442.842

I. Deutors: 4.507.578 27.091,09
a. Clients per vendes i prestacions

de serveis 724.400
b. Dotació inicial. Deute del COB 3.783.178
Dipòsits i Fiances 400.000 2.404,05
V. Tresoreria 8.503.218 51.105,37
VII. Ajusts per periodificació 32.046

6.748.850 40.561,41

80.793,11

TOTAL GENERAL B+D 20.191.692 121.345,51

ACTIU

Import (Pta.) Import (Euros)

A) FONS PRÒPIS 17.713.597 106.460,86

1. Fons social 3.783.178
2. Resultat d'exercicis anteriors 8.367.458
3. Pèrdues i guanys 5.562.961

D) CREDITORS A LLARG TERMINI 46.049 276,76

E) CREDITORS A CURT TERMINI 2.432.046 14.616,89
1. Creditors comercials i altres 884.248
2. Altres deutes no comercials 1.547.798

TOTAL GENERAL (A+D+E) 20.191.692 121.354,51

PASIU
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2.2 PÈRDUES I GUANYS 2001

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

A) DESPESES 38.423.166 230.972,88

3. Despeses de personal 16.263.225

640,641 a) Sous, salaris i assimilats 10.451.610

644,645, b) Junta de Govern, Comissions
646,647 i desplaçaments 2.698.050

642,643, c) Càrregues socials 3.113.565
649

4. Dotacions per amortitzacions
d'immobilitzat 1.376.085

5. Variacions de les provisions de tràfic

(794),650, b) Insolvències col·legials 776.700
694

6. Altres despeses d'explotació
62 a) Serveis exteriors 19.909.236

7 Per deutes amb empreses del grup 87.920

I. Beneficis d'explotació 5.101.247 30.659,11

II. Resultats financers positius 471.714 2.835,06

III. Beneficis de les activitats ordinàries
13. Despeses extraordinàries 10.000

V. Beneficis abans d'impostos (III+IV)

A.15. Impost sobre Societats 0 0,00

5.572.961 33.494,17

5.562.961 33.434,07

VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICIS) 5.562.961 33.434,07

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

B) INGRESSOS

701.702 1. Import net de la xifra de negocis (inscripció i quotes) 36.163.550

75 2. Altres ingressos d'explotació 7.262.943

7633,76
53,769 3. Altres interessos i ingressos assimilats 559.6342

43.986.127 264.361,95

VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUES) 0 0

Conclusions:

L'exercici 2001 s'ha tancat amb un resultat positiu de 5.562.961 pta. Aquesta xifra
acumulada a les obtingudes en exercicis anteriors permet crear un fons social de més
de tretze milions de reserva (13.930.419 pta.).

A continuació es transcriu literalment l'opinió de l'informe d'Auditoria dels Estats
Financers a 31 de desembre de 2001, realitzat pels auditors independents de l'empresa
Faura-Casas. Aquest informe complert està a disposició de tots els col·legiats a la seu del
CBC.

"Hem auditat els estats financers del COL·LEGI DE BIÒLEGS DE CATALUNYA, que
comprenen el balanç de situació a 31 de desembre de 2001 i el compte de pèrdues i
guanys corresponents a l'exercici anual acabat en l'esmentada data. La formulació dels
estats financers és responsabilitat de la Junta de Govern de l'Entitat. La nostra
responsabilitat és expressar una opinió sobre els esmentats estats financers en el seu
conjunt, basada en el treball realitzat d'acord amb les normes d'auditoria generalment
acceptades, que requereixen l'examen, mitjançant la realització de proves selectives,
de l'evidència justificativa dels estats financers i l'avaluació de la seva presentació, dels
principis comptables aplicats i de les estimacions realitzades.

La direcció de l'entitat presenta a efectes comparatius, a més dels imports de l'exercici
2001, els que corresponen a l'exercici anterior de cada partida del balanç i del compte
de pèrdues i guanys. La nostra opinió es refereix als estats financers de l'exercici 2001,
exclusivament. Amb data 19 de març de 2001, vàrem emetre el nostre informe
d'auditoria sobre els estats financers de l'exercici 2000, on expressàvem una opinió
amb excepcions*.

3. INFORME DE L'AUDITORIA ECONÒMICA DEL CBC DE L'ANY 2001

La nostra opinió és que, tret pels efectes de les excepcions descrites en el peu de
pàgina, els estats financers de l'exercici 2001 adjunts, expressen, en tots els aspectes
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera del COL·LEGI DE
BIÒLEGS DE CATALUNYA a 31 de desembre de 2001, i dels resultats de les seves
operacions durant l'exercici anual finalitzat en l'esmentada data i contenen la
informació necessària i suficient per a la seva interpretació i comprensió adequada, de
conformitat amb principis i normes comptables acceptats generalment que són
uniformes respecte els aplicats en l'exercici anterior.”

*1.- D'acord amb el que es detalla en la Nota 2 del present informe, el Col·legi de Biòlegs de Catalunya neix per la segregació
de la Delegació de Catalunya del Colegio Oficial de Biólogos, del que n'assumeix la totalitat d'actius i passius, constituint la
dotació econòmica fundacional l'import obtingut per aplicació del que disposa l'article 62 dels estatuts del Colegio Oficial de
Biólogos. En el balanç de situació de l'entitat a 31 de desembre de 2001 figura, en concepte d'aportació econòmica
fundacional, la quantitat de 3.783.178 pessetes, com a saldo deutor del Colegio Oficial de Biólogos, restant pendent la
comptabilització de la totalitat d'actius i passius afectes a l'extingida Delegació de Catalunya del Colegio Oficial de Biólogos,
així com la determinació definitiva de l'import de la dotació econòmica fundacional.

2.- En data 30 de juny de 1999 del Col·legi de Biòlegs de Catalunya i el Colegio Oficial de Biólogos varen signar un conveni de
col·laboració en el que, entre d'altres acords, s'estableix que el Colegio Oficial de Biólogos assumirà el 50% del cost laboral de
la cap d'administració del Col·legi per la prestació de serveis al Col·legi estatal, que es concreta en una dedicació de 20 hores
setmanals. Com a conseqüència de l'acord esmentat, el Col·legi haurà hagut d'imputar en el Compte de Pèrdues i Guanys uns
ingressos per import de 3.574.560 pessetes.
Així mateix, i en virtut del mateix conveni, el Colegio Oficial de Biólogos hauria de repercutir al Col·legi de Biòlegs de Catalunya
la part proporcional de les despeses derivades dels treballs realitzats per la cap de comunicació en l'elaboració de la revista BIO
que publica l'esmentada entitat.
A la data del present informe resta pendent de conciliar i liquidar els saldos entre el Col·legi de Biòlegs de Catalunya i el Colegio
Oficial de Biólogos, com a conseqüència de les relacions esmentades en els paràgrafs anteriors.
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62100001 Lloguer local 19.514,00
62200000 Reparació i conservació 600,00
62300001 Serveis Professionals Independents 4.200,00
62300002 Assessoria col·legiats 9.050,00
62300003 Programes informàtics 600,00
62300004 Comptable 2.700,00
62500000 Primes d'assegurances 540,00
62600000 Serveis Bancaris 400,00
62700001 Relacions públiques 4.800,00
62800001 Telèfon 4.800,00
62800002 Aigua 300,00
6280000 Electricitat 1.400,00
62800005 Manteniment Web 1.250,00
62900001 Empresa Neteja 4.950,00
62900002 Mecanització, distribució 4.800,00
62900003 Missatgeria 600,00
62910000 Material Oficina 6.600,00
62920000 Franqueig, segells 10.800,00
62930002 Fotocopiadora /Fotocòpies 1.500,00
67800000 Eleccions Junta de Govern 3.600,00
62940000 Doc. Biblioteca 1.800,00
62950001 Donatius i Gratificacions 60,00
62950002 Altres despeses 1.202,00
62960001 Activitats i Cursos 4.750,00
62960002 Professorat d’activitats i cursos 19.300,00
62970001 Revista Bio 13.820,00
62970002 Butlletins Informatius 3.300,00
62970003 Altres Publicacions 9.950,00
64000000 Salaris 71.860,36
64200000 Seguretat Social 21.442,98
64400002 Viatges Junta Govern 3.600,00
64400003 Altres despeses Junta CBC 1.200,00
64400004 Reunions Consell Col·legis 1.800,00
64500002 Altres col·laboradors 300,00
64600001 C. Sanitat 3.000,00
64600002 C. Medi Ambient 1.200,00
64600003 C. Ensenyament 900,00
64600004 Altres comissions 600,00
64700000 Desplaçaments 1.325,00
64900001 Formació 600,00
68150000 Amortització aplicacions informàtiques 1.404,23
68230000 Amortització maquinària 70,53
68240000 Amortització utillatge 24,40
68250000 Amortització altres instal·lacions 2.953,88
68260000 Amortització mobiliari 1.158,60
68270000 Amortització prog. Informàtic 1.527,61
68290000 Amortització altre immobilitzat material 718,89
69200000 Dotació Provisió Immobilitzat material 33.600,00
69500000 Dotació per a insolvències 4.800,00

Total Despeses 291.272,48

Núm. Import
Compte (Euros)DESPESES

4. LÍNIES GENERALS DE GESTIÓ I PRESSUPOST PEL 2002.

Per a l'exercici 2002, la Junta de Govern ha fixat les directives del pressupost amb
criteris que garanteixin i consolidin la solvència econòmica del CBC i la continuïtat del
projecte de creixement sostingut.

Així mateix, s'han considerat els següents objectius a curt i mitjà termini:

Objectius a curt termini:

Difusió i promoció del biòleg professional en la societat
Nova Sala d' Actes, amb nou mobiliari i equipaments
Nova Biblioteca tècnica i fons documental, creació d'un fons permanent
d'actualització.
Modernització dels sistemes audiovisuals
Creació d'una revista periòdica pròpia

Objectius a mitjà termini:

Potenciació de relacions amb les Universitats, Institucions i Associacions
científiques.
Increment del nombre de Comissions de Treball i de les activitats de les actuals
Ampliació i millora dels serveis administratius, jurídics i socials.
Descentralització del Col·legi
Increment del nombre d'altes col·legiats.
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5. PRESSUPOST 2002.



PRESSUPOST ANY 2002

70100001 Col·legiacions B 2.040,00
70100002 Col·legiacions C 4.200,00
70200001 Quotes col·legiats 206.448,00
70200002 Quotes altes any 2001 3.600,00
75900000 Activitats i Cursos 30.000,00
75950002 Visats 840,00
75950003 Altres Serv. Adm. 120,00
75960000 Fotocòpies 30,00
75970000 Documentació 60,00
75980000 Altres Ingressos 1.200,00
76900000 Ingressos Financers 3.300,00
77900000 Quotes morositat 1.000,00

Total Ingressos Explotació 252.838,00

Núm. Import
Compte (Euros)INGRESSOS

Material informàtic 2.104,63
Mobiliari i infraestructures 10.823,81

12.928,44Total d'inversions previstes

Import
(Euros)INVERSIONS PREVISTES
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