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1. PRINCIPALS LÍNIES D’ACTUACIÓ. 
Construcció i consolidació de projectes vius 

Des d'un passat recent  
Quan es crea el Col·legi de Biòlegs de Catalunya, el CBC, l’actiu sòlid són els membres i la seva 
voluntat de ser un referent social català com a col·lectiu professional, amb un projecte 
institucional que ha de respondre a les seves necessitats i als seus deures socials, que ha 
projectar-lo i identificar-lo en la complexitat del món professional contemporani. 
 
El primer any, el CBC es constitueix, elegeix òrgans de govern i legalitza els seus Estatuts. 
Potencia les comissions d’experts, la comunicació i les noves eines de treball -butlletins 
informatius, correu electrònic i pàgina web. Inicia les activitats institucionals per a la 
implantació social del biòleg i formalitza contractes de serveis, convenis i acords per al suport 
a l’activitat professional, a la formació continuada i a la gestió dels béns col·legials (assessors 
formatius, jurídics, comptables, bancaris, d’assegurances, …). 
 
Amb dos anys, supera la fase d’estructuració i fixa directrius de consolidació. Canvia de seu 
(millora la imatge i el confort de treball), implementa un programa de gestió, adquireix 
equipament informàtic, crea una xarxa interna de treball i un nou pla comptable. Inaugura una 
Sala d’actes, una Biblioteca i l’aula tècnica amb accés gratuït a internet per col·legiats. Renova 
la web, amb una àrea restringida pels col·legiats, … 
 
Al present, el CBC està immers en la societat catalana i les seves institucions. Creix la 
promoció professional. Participa en activitats, n’organitza de pròpies i en col·laboració amb 
institucions científiques, acadèmiques i socials. És referent als mitjans de comunicació. 
 
Ha realitzat i publicat un estudi socioprofessional dels biòlegs a Catalunya, que permet 
configurar i difondre la identitat actual del col·lectiu. L’esforç de les comissions col·legials es 
materialitza en actes diversos, com les “Tardes del Col·legi” (fòrums periòdics de debat entre 
professionals experts i plataforma de promoció dels àmbits científics i laborals). I, sens 
dubte, defensa acuradament el seu patrimoni i la professió, fins a la interposició, si escau, de 
recursos o contenciosos davant la justícia.  
 
Cap al futur, la institució, ara relativament madura, ha de defugir la inèrcia dels èxits. Així, 
la Junta de Govern proposa la reflexió i el treball de diagnosi amb l’elaboració d’un Pla 
Estratègic, amb la revisió dels punts forts i febles, les amenaces i les potencialitats, en 
relació amb la situació econòmica, l’estructura administrativa, l’evolució i la projecció del 
nombre de col·legiats i l’oferta de serveis. 
 
A més, ha d’estar amatent al desenvolupament d’una nova legislació catalana en matèria de 
col·legis professionals, al naixement de la revista col·legial, a la construcció d’un Consell 
General de Col·legis de Biòlegs de l’Estat espanyol d’esperit coordinador i a l’evolució de la 
inserció i desenvolupament laboral dels seus professionals. 
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AGENDA 2002 
ACTIVITATS INSTITUCIONALS I DEL COL·LECTIU 

PROFESSIONAL 
Gener 

Dimecres 9 / Dilluns 14 
√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√
√

√

√

 Reunió amb l’equip de deganat de la Facultat de Biologia de la UB per a projectes de 
col·laboració. 

Diumenge 13 
 El col·legiat Xavier Mayor debat sobre la despesa d’aigua a Cope Catalunya.  

Dilluns 14 
 Reunió del grup col·legial del sector Alimentari. 

Dimecres 16 
 Sessió inaugural a Andorra de l’Eurocongrés 2000, Àmbit II d’Ensenyament, Educació i 

Sociologia, en què col·labora el Col·legi. 
 Informe sobre el projecte de decret sobre condicions higienicosanitàries per a la 

prevenció i control de la legionel·losi del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la 
Generalitat de Catalunya. 

Dijous 17  
 Copresidència de l’Acte de lliurament de diplomes i beques dels cursos IUSUC-CBC a 

l’auditori Winterthur, amb la Facultat de Biologia de la UB i els Departaments 
d’Ensenyament i de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.  

Divendres 18 
 Enviament de l'Agenda d'activitats del Museu de Zoologia als col·legiats. 

Dissabte 19  
 Reunió de la Junta de Govern. 
 Oferta especial als participants a l’enquesta socioprofessional. 

Dimecres 23 
 Reunió del Consell Assessor de Laboratoris Clínics amb l'assistència del col·legiat  Ferran 

Gómez Grau com a representant del CBC.  
Dimarts 29 

 Reunió de representants de les comissions de Medi ambient i de Sanitat per a diverses 
propostes d'actuació conjunta en l'àmbit de la Salut i el Medi Ambient.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Febrer 
Divendres 1 

 Creació d'un departament administratiu de promoció i publicacions. 
Dilluns 4 

 Inici del Curs de Capacitació per a realitzar tractaments amb plaguicides, nivell qualificat. 
 Reunió de la Comissió d'Ensenyament. 

Dijous 7 
 Reunió de la Comissió de Biòlegs de Ciències de l'Animal de Laboratori (CBCAL).  

Dimecres 13 
 Reunió de l’equip de govern amb el grup tècnic de l’enquesta socioprofessional. Anàlisi i 

avaluació dels resultats. 
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Dijous 14 
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√  

√

√

 Reunió de la Comissió de Promoció i Publicacions. 
Dimarts 19 

 Jornades de Salut i Medi Ambient amb la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears. 
Museu de la Ciència. Participen la regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat de 
l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Municipal de Salut Pública. Coordina la col·legiada 
Lourdes Bernat. Més de 40 inscrits. 

Dijous 21 
 Tarda del Col·legi. L’Actualitat: Càncer i Genoma. Aula Magna de la Facultat de Biologia de 

la Universitat de Barcelona. Participen investigadors del Centre de Regulació Genòmica de 
Barcelona, del Departament de Bioquímica de la UB, del Servei de Genètica de l’Hospital 
de Sant Pau i del Burham Institute de la Jolla (Califòrnia). Coordinen i moderen els 
col·legiats Rosana de la Chica i Francesc Solé. Assisteixen més de 200 persones. 

Divendres 28 
 Sorteig davant Notari dels premis als participants de l'enquesta socioprofessional. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Març 
Dissabte 2 

 Reunió de la Junta de Govern. 
Dilluns 4 

 Acte de suport a la ciutat de Barcelona com a seu de l’Autoritat Europea de Seguretat 
Alimentària. Saló Alimentària del Palau de Congressos de Barcelona.  

 Inici del Curs de Capacitació per realitzar tractaments amb plaguicides, nivell bàsic. 
Dimecres 6 

 Reunió del Comitè de la Fundació Fòrum Ambiental. Hi assisteix el col·legiat Jordi Balsells 
en representació del CBC. 

Dilluns 11 
 Presentació de les activitats de formació continuada del CBC a la Universitat Autònoma de 

Barcelona per a la signatura d'un acord de col·laboració. 
 Presentació de demanda i al·legacions al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre 

el recurs a la convocatòria per a l'accés de Titulats Superiors de la Generalitat, Salut 
pública del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, que no contempla 
els titulats en Biologia.  

 Inici del Curs de Reproducció Humana. 
Dimarts 12 

 Reunió de la Comissió de Sanitat. 
Dilluns 18 

 Convocatòria de Junta General Ordinària i Extraordinària del Col·legi.
Dimarts 19 

 Lliurament a tots els col·legiats els documents previs de la Junta General Ordinària i 
Extraordinària: Esborrany de l’acta de la sessió anterior; Memòria de gestió i balanç del 
2001; Propostes de gestió i Pressupost pel 2002; Propostes de modificació dels Estatuts; 
model de delegació de participació. 

 Lliurament de la Memòria 2001 a les diverses administracions i entitats. 
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Dimecres 20 
√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√
√
√

√

 Reunió del Consell Assessor de Laboratoris Clínics de la Generalitat de Catalunya. Hi 
assisteix el col·legiat Ferran Gómez Grau en representació del Col·legi. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Abril 
Dijous 4 

 Tarda del Col·legi. Concepte i Generalitats dels Organismes Modificats Genèticament 
(OMGs). Inauguració Cicle de conferències sobre OMGs amb la Sociedad Española para las 
Ciencias del Animal de Laboratorio. Participen investigadors del Departament de Genètica 
de la UB, del Servei d’Estabulari de l’IMIM-UPF i del Parc Científic de Barcelona. Modera 
el biòleg Jordi Guinea. 

Divendres 5 
 Presentació de les activitats de formació continuada del CBC a la Universitat de Barcelona 

per a la signatura d'un acord de col·laboració. 
Dissabte 6 

 Reunió de la Junta de Govern. 
Dimecres 10 

 Reunió de la Comissió de Sanitat. 
Dijous 11 

 Junta General: Presentació de l’Estudi Socioprofessional dels Biòlegs a Catalunya; gestió i 
resultats del 2001; propostes 2002 i modificació estatutària. 

 Lliurament de premis als participants de l’enquesta socioprofessional. 
 Inauguració Sala d’Actes, Biblioteca i Aula tècnica de treball gratuït amb internet. 

Dilluns 15  
 Inici del Curs de Capacitació per realitzar tractaments amb plaguicides nivell qualificat. 

Divendres 26 
 Lliurament d'un llistat de Pèrits a petició del Departament de Justícia de la Generalitat 

de Catalunya i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 Adquisició d’obres de consulta, Herbari i diccionaris per al fons de la Biblioteca del CBC. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Maig 
Dimecres 8 

 Reunió del Consell Assessor de Laboratoris Clínics de la Generalitat de Catalunya. Hi 
assisteix el col·legiat Ferran Gómez Grau, en representació del CBC.  

Dissabte 11 
 Reunió de la Junta de Govern. 

Dilluns 13 
 Presentació del Col·legi i de l’Estudi socioprofessional a la Universitat de Barcelona. 
 Convocatòria d’eleccions a Junta de Govern. 
 Informe sobre el projecte de decret que ha de regular la Producció Integrada a Catalunya 

del Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. 
Dimarts 14 

 Acord de col·laboració en matèria de formació amb la Universitat de Girona.  
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Dimecres 15 
√

√

√

√

√

√

√

√
√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

 Presentació del Col·legi i de l’Estudi socioprofessional a la Universitat de Girona. 
Dijous 16 

 Assistència a la Jornada sobre Radiotelevisió Pública i Salut del Consell Assessor de la 
Ràdio i la Televisió de la Generalitat de Catalunya.  

 Reunió de la Comissió de Biòlegs de Ciències de l'Animal de Laboratori (CBCAL).  
Dimarts 21 

 Presentació del Col·legi i de l’Estudi socioprofessional a la Facultat de Ciències de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 

 Reunió del Plenari del Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de 
Barcelona. Hi assisteix la col·legiada Lourdes Bernat en representació del CBC. 

Dissabte 25 
 Reunió de la Junta de Govern. 

Dilluns 27 
 Inici del Curs Pràctic de Tècniques de Biologia Molecular Aplicades al Diagnòstic del 

Càncer, organitzat pel Col·legi i el Departament d’Hematologia de l'Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau de Barcelona. 

Dijous 30 
 Renovació del conveni amb l’IUSUC per a la formació postgraduada. 
 Signatura d’un conveni amb l’Institut Químic de Sarrià per a  la formació postgraduada. 
 Tramesa d'un escrit als col·legiats de Girona per a la representació del col·lectiu. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Juny 
Dilluns 3 

 El col·legiat Francesc Fort participa en el grup intercolegial sobre difusió de la Ciència. 
 Reunió de la Comissió de Promoció i Publicacions. 

Dimarts 4 
 La degana assisteix a la conferència sobre" Defensa i elogi de la política. Grandesa i 

misèria de la política" del president de la Generalitat de Catalunya.  
Dimecres 3 

 Conveni amb el Banc de Sabadell per a la prestació de serveis bancaris als col·legiats. 
Dilluns 10 

 La col·legiada Lourdes Bernat participa en la sessió sobre Recursos Estratègics de la 
Xarxa d’actors per a la sostenibilitat de Catalunya de l’Agenda 21 de la Generalitat. 

Dimarts 11 
 Entrevista del president de la Comissió de Medi Ambient amb el Subdirector General 

d’Agricultura del DARP sobre el projecte de decret de la Producció Integrada a Catalunya. 
 Reunió de la Comissió de Sanitat.  

Dissabte 15 
 Reunió de la Junta de Govern.  

Dimecres 19 
 Informe de la Comissió de Sanitat sobre e Llibre Blanc de les Professions Sanitàries del 

Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya.  
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Dijous 26 
√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
√

√

√

√
√

√
√

 Estudi dels llocs de treball per a biòlegs de l'administració autonòmica catalana, que e 
difon amb la web col·legial. 

Divendres 27 
 Tarda del Col·legi. Models Experimentals, Aplicacions i Beneficis. Cicle en OMGs 

organitzat amb la Sociedad Española para las Ciencias del Animal de Laboratorio. 
Participen investigadors del Parc Científic de Barcelona, del Centre de Regulació Genòmica 
i de la Facultat de Veterinària de la UAB. Coordina el biòleg Jordi Guinea. 

 Reunió del grup col·legial del sector Alimentari. 
Dissabte 29 

 La degana assisteix a l’acte de la presidència de la Generalitat Renovada Lectura de Mn. 
Cinto Verdaguer a través de les Arts Escèniques. Teatre Nacional de Catalunya. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Juliol 
Dimarts 2 

 La col·legiada Lourdes Bernat participa en el Taller temàtic sobre territori de la Xarxa 
d’actors per a la sostenibilitat de Catalunya de l’Agenda 21 de la Generalitat de Catalunya. 

Dimecres 3 
 Reunió del Consell Assessor de Laboratoris Clínics de la Generalitat. Hi assisteix el 

col·legiat Ferran Gómez Grau en representació del CBC. 
Dimarts 9 

 Signatura del Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat de l’Ajuntament de Barcelona. 
Dissabte 13 

 Reunió de la Junta de Govern.  
 Suport un document de queixa sobre l’ordenació territorial i reclassificació  de l’àmbit 

dels Plans de la Sala i el Pla de Bages. 
Dimarts 15 

 Eleccions a la Junta de Govern. 
 Tarda del Col·legi. Iniciació al Tast de Caves amb l’Heretat Mas Tinell. 

Dilluns 29 
 Reunió amb el director de l’Institut d’Estudis de la Salut sobre els biòlegs al Llibre Blanc 

de les Professions Sanitàries. Conselleria de Sanitat i Seguretat Social.  
Dilluns 29 

 Pressa de possessió dels nous càrrecs de la Junta de Govern del Col·legi. 
Dimarts 30 

 Reunió de la Junta de Govern.  
 Reconeixement de la Universitat de Girona de les activitats formatives del CBC com a 

crèdits de lliure elecció. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Agost 
Divendres 30 

 Enviament de l'Agenda d'activitats del Museu de Zoologia als col·legiats.  
 Interposició del Recurs de Reposició davant la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de 

Biólogos sobre els deutes que té amb el CBC.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Setembre 
Dimarts 3 
√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

 Entrevista a la degana per al llibre sobre l’Associacionisme Català de l’Editorial 
Personatges de Catalunya: La importància de les organitzacions col·legials i l’estatut 
professional del biòleg a la societat catalana. 

Dilluns 9 
 Obtenció de l’homologació de l’Institut Català de la Salut per a la formació de tècnics 

responsables d’inspecció, d’acord amb el decret sobre condicions higienico-sanitàries per a 
la prevenció i control de la legionel·losi. 

Dimarts 10 
 Reunió del grup col·legial del sector Alimentari. 

Dilluns 16 
 Inici del Curs Manteniment higiènico-sanitari d'instal·lacions de risc enfront a Legionella. 

Dimarts 17 
 Reunió de la Comissió de Sanitat. 

Dimecres 18 
 Reunió del Consell Assessor de Laboratoris Clínics amb l'assistència del col·legiat  Ferran 

Gómez Grau com a representant del CBC. 
Dijous 19 

 Reunió del Comitè de la Fundació Fòrum Ambiental. Hi assisteix el col·legiat Jordi Balsells 
en representació del CBC. 

Dijous 26 
 Acord de col·laboració en matèria de formació amb la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Dissabte 28 
 Reunió de la Junta de Govern. 
 Es contracta un nou servei d'assessoria jurídica amb el bufet "Celma i Matas". 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Octubre 
Dimarts 1 

 Inici del Curs de Capacitació per realitzar tractaments amb plaguicides, nivell qualificat. 
Dimecres 3 

 Inscripció de la nova Junta de Govern en el Registre de Col·legis Professionals. 
Dimecres 11 

 Interposició del Recurs Contenciós-Administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia 
de Madrid contra el Colegio Oficial de Biólogos sobre els acords econòmics que afecten a 
la dotació inicial i als deutes amb el CBC. 

Dilluns 14 
 Reunió del Consell Assessor de col·legis professionals del Consell Social de la Universitat 

de Girona. Hi assisteix Emili Fadurdo, vicedegà del CBC. 
Dimarts 15 

 Reunió de la Junta de Govern. 
Dijous 17 

 Reunió del Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Barcelona. Hi 
assisteix la col·legiada Lourdes Bernat en representació del CBC. 
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Dimecres 23 
√

√

√

√

√
√

√

√

√

√
√
√

√

√

√

√

√

 Inici del Curs Manteniment Higienico-sanitari d'instal·lacions de risc enfront a Legionella. 
Dissabte 26 

 Reunió de la Junta de Govern. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Novembre 

Dilluns 4 i dilluns 11 
 Reunions amb la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Conselleria de 

Justícia de la Generalitat de Catalunya sobre qüestions de defensa i estatut col·legial. 
 Inici del Curs de Capacitació per realitzar tractaments amb plaguicides, nivell qualificat.  

Dimarts 5 
 El col·legiat Francesc Fort participa al grup intercol·legial Plataforma Ciència i Societat. 
 Tarda del Col·legi. Altres Models d’Organismes Modificats Genèticament. Cicle sobre 

OMGs amb la Sociedad Española para las Ciencias del Animal de Laboratorio. Participen 
investigadors de la Facultat de Farmàcia de la UB, del Centre d’investigació Farmacològica 
de GlaxoSmithKline i de l’Institut de Ciències del Mar del CSIC. Coordina el biòleg Jordi 
Guinea. 

Dijous 7 
 La degana assisteix a la inauguració de la Setmana de la Ciència de Barcelona. Participen 

l’alcalde de Barcelona, el director de Ciència i Societat de la Comissió Europea i el regidor 
de la Ciutat del Coneixement. Presentació del llibre Passejades per la Barcelona Científica. 

Dilluns 11 
 Informe sobre la tasca del biòleg a l’empresa pel Programa de Relacions Institucionals i 

Corporatives del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat. 
Dimarts 12 

 Presentació del llibre "Els biòlegs a Catalunya. Estudi socioprofessional". Facultat de 
Biologia de la Universitat de Barcelona. Celebració dels 50 anys dels estudis.  

 Signatura del conveni de col·laboració acadèmica amb la Universitat de Barcelona.  
 Reunió de la Comissió de Medi Ambient. 
 Reunió del Consell Assessor de Laboratoris Clínics amb l'assistència del col·legiat  Ferran 

Gómez Grau com a representant del CBC. 
Dijous 14 

 Acord de col·laboració amb el Congrés Europeu de la Societat Espanyola de Bioquímica 
Clínica i Patologia. El col·legiat Josep Maria Simó i Sisó representa al CBC. 

 Informe d’al·legacions a l’Avantprojecte de Llei de Col·legis Professionals i Professions 
Titulades del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 

Dissabte 16 
 Reunió de la Junta de Govern. 

Dimarts 19 
 Presentació de diverses activitats de formació continuada del CBC perquè es validin com a 

crèdits de lliure elecció a la Universitat de Barcelona. 
Dijous 28 

 Reunió de la Comissió de Promoció i Publicacions. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Desembre 
Dijous 5 
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

 Renovació del conveni de col·laboració amb ESAME en el Màster de "Monitorización de 
Ensayos Clínicos". 

 Reclamació a través d'una carta al Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la 
Garrotxa sobre una situació discriminatòria pels biòlegs a la convocatòria d'una plaça per 
realitzar estudis d'avaluació d'impacte ambiental. 

Dilluns 9 
 La degana participa en la XI Reunió de Col·legis i Associacions adherides a tecnoCrèdit. 

Conferència del senyor Miquel Roca i Junyent, secretari del Consell d’administració del 
Banc de Sabadell, sobre el Futur dels Col·legis Professionals a Espanya. Auditori del Word 
Trade Centre de Barcelona.  

 Inici del Curs Manteniment higiènico-sanitari d'instal·lacions de risc enfront a Legionella. 
Dimarts 10 

 Lliurament als col·legiats en format CD de la publicació: "Els biòlegs a Catalunya. Estudi 
Socioprofessional 2002". 

 Reunió de la Comissió de Sanitat. 
Divendres 13 

 Reunió de la Junta de Govern. 
Dilluns 16 

 Inauguració de l’exposició Il·lustrant la Natura del col·lectiu d’Il·lustradors Científics 
Imago a la Llibreria Oryx, amb obres de col·legiats. 

Dimecres 18 
 Tarda del Col·legi amb la Fundació La Caixa. Càncer de Còlon: Prototip d’Estudis de 

Diagnòstic Molecular del Càncer a càrrec de l’investigador Manuel Perucho del Burham 
Institute de la Jolla (Califòrnia). Palau Macaya de Barcelona. 

 Sopar de Nadal de la Junta i l’Administració col·legial. 
Dissabte 28 

 Reunió de la Junta de Govern. 
Darrera setmana de desembre 

 Lliurament del llibre "Els biòlegs a Catalunya. Estudi Socioprofessional 2002" a entitats i 
institucions d’àmbit estatal i autonòmic, relacionades amb la professió. 

 Butlletí Informatiu especial en col·laboració amb l’entitat col·legial gallega dedicat al 
desastre ecològic del vessament del Prestige. 

 
3. XIFRES DEL COL·LEGI 
Dades de l'Estudi socio-professional dels biòlegs. Dades col·legials i 
d’administració. Gestió econòmica i balanç 2002. Proposta pressupostària 2003. 
 
DADES ESTUDI SOCIO-PROFESSIONAL DELS BIÒLEGS 
Caracterització de la mostra 
 
A final del 2001 i principi del 2002 el CBC realitza un estudi socioprofessional amb l’objectiu 
de verificar l’evolució socioprofessional del biòleg i el perfil de la professió a la Catalunya 
actual. L’estudi es publica com a llibre i com a CD en el mes de novembre del 2002. 
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L’enquesta té sis ítems demogràfics, dotze formatius, vint-i-dos professionals i tretze sobre 
serveis col·legials. Es distribueix en suport paper, per correu electrònic i amb la web del CBC. 
Les dades es recullen entre el mes novembre del 2001 i el 31 de gener del 2002. 
 
Les característiques de la mostra obtinguda són les següents: Biòlegs professionals que 
treballen a Catalunya (N=14.244 subjectes), amb una mostra de 1.679 subjectes (1.149 
col·legiats i 530 no col·legiats) i un error mostral del 2,5 %.  
 
Sectors d'activitat laboral 
L'estudi socioprofessional analitza diversos aspectes de la mostra, però un dels més 
importants és la distribució dels professionals per sectors d'activitat laboral, que presenta 
una dada de primera magnitud per a la identificació de la professió: L'escenari laboral i la 
implantació en el mercat de treball i social de les competències formatives. 
 
Els resultats es presenten en el gràfic següent:  

24,7%

14,4%

12,2%

10,9%

8,4%

1,7%

1,7%

1,5%

1,0%

Ensenyament

Sanitat

Recerca i Desenvolupament

Indústria

Medi ambient

Comercial i màqueting

Informació, documentació i divulgació

Altres

Gestió i organització d'empreses

 
DADES COL·LEGIALS I D'ADMINISTRACIÓ 
 
Col·legiacions 
El nombre de col·legiats a final del 2002 és de 2.524, amb un total de 141 incorporacions. 
 
Biblioteca 
Els recursos informàtics de la Biblioteca ha estat utilitzats per un total de 91 col·legiats.  
 
Atenció telefònica 
La secretaria ha atès un total de 6.404 trucades telefòniques, 3.753 han estat consultes dels 
col·legiats. La distribució global ha estat: 

Col·legiats  Trucades 
Informació cursos 889 
Informació, gestions i serveis 2.864 

 
Altres Trucades 
Informació no col·legiats 819 
Administració general, comunicació externa 1.832 

 
Compulses i visats 
S’han visat un total de 30 projectes realitzats per biòlegs i s’han realitzat 559 compulses. 
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Trameses de publicacions i documents de difusió 
19.237  Exemplars Butlletí Informatiu 
  2.593  Exemplars Memòria 2000 
33.442  Fulletons Activitats formatives 
 2.542  Exemplars CD Els biòlegs a Catalunya 2002 

 368  Exemplars Llibre Els biòlegs a Catalunya 2002 
18.151  Pàgines Documents de Junta General 2001 

15.535  Documents Eleccions Junta de Govern 
2.532  Exemplars  Candidatura Junta de Govern 

  
Comunicació electrònica 
42.629  Butlletins informatius electrònics (692.748 pàgines) 
13.121  Missatges emesos d'informació electrònica diversa 
 2.707  Correus electrònics rebuts 
 2.897  Comunicacions sobre Eleccions de Junta de Govern 

 
Assessoria jurídica 
L’any 2002, el Servei d’Assessoria Jurídica als col·legiats, amb la possibilitat de consulta 
gratuïta per telèfon o d’entrevista personal amb l’advocat, ha rebut les consultes següents: 
 

Període Total Entrevistes personals Consultes telefòniques 
Gener-març 24 4 20 
Abril-maig 26 5 21 
Juliol-setembre 14 3 11 
Octubre-desembre 16 2 14 
TOTAL 80 14 66 

 
Pàgina web 
L’any 2002, el nombre de visites ha estat de 159.226 i el de pàgines visitades de 1.322.391. La 
mitjana de sessions diàries és de 71, amb una durada de més de 8 minuts per sessió.   
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Borsa de treball 
Al llarg de l'any 2002, s'han incorporat i actualitzat 155 currículums a la Borsa de Treball i 
realitzat múltiples entrevistes d'orientació professional. Les ofertes rebudes i difoses, 
distribuïdes per sectors són els següents: Agroalimentari 14%, Educació ambiental 6%, 
Sanitat/Laboratoris analítics 8%, Indústria farmacèutica 32%, Medi Ambient, 17%, 
Biotecnologia 5%, Recerca i Desenvolupament 10% i altres 8%. 
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Administració col·legial 
A continuació s'exposen les dades que corresponen al treball desenvolupat per la secretaria 
del Col·legi amb diferents descriptors i dades administratives que no incorporen les de 
direcció administrativa ni promoció i publicacions. 
Les principals àrees d'activitat inclouen:   
Administració comptable: preparació i gestions de la documentació de tresoreria i 
comptabilitat general. 
Administració general: recepció, classificació i distribució de la informació 
Gestió informàtica: gestió de les bases de dades a les diverses aplicacions informàtiques del 
col·legi.  
Col·legiació:  tràmits de les altes i baixes col·legials 
Comunicació col·legial: atenció telefònica, recepció i atenció personal a les visites al Col·legi, la 
gestió del correu electrònic tant de les qüestions plantejades pels col·legiats com de 
divulgació i elaboració de les notícies. 
Comunicació externa: documents i escrits de relació amb institucions, proveïdors, etc. 
Formació: inclou les gestions dels cursos que organitza el CBC. 
Gestió de morositat: seguiments d'impagats. 
Serveis col·legials: tasques relacionades amb la Biblioteca, Borsa de treball, Assessorament 
jurídic, publicacions.  

Càrrega de Treball en hores per àrea 
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Si es fan agrupacions podem extreure les següents conclusions:  
- Casi un 30 % (més de 1000 hores) del temps total s'han dedicat a la comunicació col·legial. 
Per la gestió d'administració comptable es dedica un 16% del temps. 
- El temps dedicat als serveis específics dels col·legiats, l'administració general i la gestió 
informàtica de la base de dades col·legials corresponen cada una d'elles a un 10 % del temps 
de treball de secretaria. 
- L'àrea de formació inclou les activitats de cursos propis (10%) i l'àrea de comunicació 
externa (2 %). En ambdues àrees cal tenir present que aquest estudi estadístic no incorpora 
les tasques de direcció i promoció, on se situen principalment aquestes gestions. 
 
Avaluació dels serveis del col·legi 
El CBC, que pretén la millora constant dels serveis als col·legiats, va incorporar a l’enquesta 
socioprofessional abans esmentada uns ítems avaluadors dels serveis actuals, els resultats 
dels quals es resumeixen a continuació: 
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% % % % % % 
Formació 1,4 10,6 2233,,55  2222,,33  66,,99  35,4 
Activitats 1,8 9,1 2222,,99  2211,,33  77,,22  37,7 
Participació 2,4 5,0 1144,,11  55,,66  22,,99  69,9 
Butlletí 1,6 6,1 2233,,88  2299,,55  2222,,44  16,5 
Revista de biologia 2,9 8,6 2266,,66  2255,,66  1144,,99  21,3 
Pagina web col·legi ,8 3,8 2200,,11  2288,,11  1133,,88  33,4 
Assessorament 2,6 5,1 1100,,77  88,,77  66,,33  66,6 
Representació 3,3 8,3 1144,,55  1122,,44  99,,66  52,0 
Visats 1,5 2,4 88,,66  55,,00  33,,00  79,4 
Borsa de treball 12,1 20,0 1122,,55  44,,99  33,,33  47,2 
Instal·lacions 1,9 4,1 2200,,33  2244,,33  1133,,66  35,8 
Descomptes comercials 2,9 9,9 1155,,33  1100,,11  44,,99  56,9 
Biblioteca 1,4 6,2 1133,,66  99,,99  44,,99  64,0 

 
Vistos els resultats, es pot concloure que el nivell de satisfacció general sobre els serveis 
col·legials és gran, en tots els casos supera el 70% (a excepció de la Bossa de treball). El 
major percentatge se situa en la comunicació (93,2% per la web i 90,8 % pels butlletins 
informatius), en l’atenció de l'administració i les instal·lacions col·legials (90,7%). La valoració 
de la borsa de treball pot estar associada a l'insuficient nombre d’ofertes de treball que 
genera el mercat laboral  per a biòlegs. 
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GESTIÓ ECONÒMICA I BALANÇ 2002 
 
L’any 2002 ha estat un any de fortes inversions econòmiques al CBC. El compliment dels 
importants objectius fixats per l’any han significat un esforç econòmic considerable. El 
tancament amb beneficis dels exercicis anteriors ha permès, en part, realitzar la major part 
de les inversions previstes.  
S’ha continuat millorant i consolidant l’estructura administrativa del CBC (sala d’actes, 
biblioteca, etc), que respecte a l’any 2001 ha crescut un 53,1 %, assolint una xifra de més de 
62.000 Euros d’actiu immobilitzat. Totes les inversions realitzades estan pagades i el deute a 
curt termini (no hi ha cap deute a llarg termini) pot ser assumit per la tresoreria. 
Actualment, la nostra entitat disposa de la infraestructura i dels equipaments necessaris per 
donar resposta a les necessitats del nostre col·lectiu. També s’ha fet un esforç important en 
recursos humans, augmentant l’equip administratiu amb una persona, a temps parcial, dedicada 
exclusivament a les tasques de promoció i relacions exteriors. 
El dimensionament de tota aquesta estructura no s’ha fet a segues, s’ha sustentat en un dels 
grans projectes realitzat durant l’any: l’Estudi Socioprofessional dels Biòlegs Catalans, un 
projecte necessari i econòmicament costós on si han implicat durant mesos professionals de la 
Universitat de Barcelona i del CBC i que ens ha permès conèixer la realitat del col·lectiu i, 
conseqüentment,  planificar l’entitat d’acord a la mateixa.  
S’ha continuat millorant els equipaments tècnics amb l’adquisició d’un videoprojector i nous 
sistemes informàtics, augmentat el nombre de comunicacions i butlletins informatius i 
contractat els serveis d’una nova Assessoria Jurídica amb un nombre més elevat de 
professionals de diverses especialitats. 
La defensa dels interessos de la nostra entitat i del col·lectiu ha constituït una de les 
prioritats de  l’exercici.  Seguin les recomanacions de l’assessoria legal, comptable i auditors, 
s’han interposat diverses demandes legals en defensa de les nostres competències 
professionals i interessos econòmics. En referència a aquest últim punt cal destacar, per la 
seva importància i quantia econòmica, el contenciós presentat contra el Colegio Oficial de 
Biologos (COB) conseqüència de les infructuoses negociacions i reiterada morositat, durant 
quatre anys, d’aquesta entitat vers el CBC en la resolució de la dotació econòmica inicial amb 
motiu de la nostra segregació en col·legi nacional català i de l’incompliment dels acords 
econòmics del conveni de col·laboració entre ambdues entitats signat l’any 1999. 
 

Balanç de situació patrimonial any 2002 
ACTIU   Import (Euros) 
B) IMMOBILITZAT  61.397,90 
I. Despeses d'establiment 6.580.91  
II. Immobilitzacions immaterials 2.251.24  
III. Immobilitzacions materials 52.565.75  

D) ACTIU CIRCULANT  47.605,42 
I. Deutors  26.047,71 

a. Clients per vendes i prestacions de serveis 2.942,83   
b. Dotació inicial. Deute del COB 27.475,61   
c. Administracions públiques 367,52   
d. Provisions -4.738.25  
Dipòsits i Fiances  2.404,05 
V. Tresoreria  18.885,82 
VII. Ajusts por periodificació  267,84 

     
TOTAL GENERAL B+D   109.003,32 
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 PASSIU   Import (Euros) 

 A) FONS PROPIS  91.288,07 
1. Fons social 22.737,36   
2. Resultat d'exercicis anteriors 83.723,49   
3. Pèrdues i guanys -15.172.78   

 D) CREDITORS A LLARG TERMINI  0,00 
 E) CREDITORS A CURT TERMINI  17.715,25 

1. Creditors comercials i altres 7.651,89   
2. Altres deutes no comercials 10.063,36   

 TOTAL GENERAL (A+D+E)   109.003,32 
 
Pèrdues i Guanys 2002 
 

DEURE     Import € 
 A) DESPESES  300.543,69 
   3. Despeses de personal 111.688,84   
     a) Sous, salaris i assimilats 77.300,00    
     b)  Junta de Govern, Comissions i desplaçaments 10.814,24    
     c) Càrregues socials 23.574,60    
   4 Dotacions per amortitzacions d'immobilitzat 13.284,98   
   5. Variacions de les provisions de tràfic 9.867,91   
    b) Insolvències col·legials 5.129,66    
    c) Altres insolvències 4.738,25    
   6. Altres despeses d'explotació    
    a) Serveis exteriors 165.701,96   
   7. Per deutes amb empreses del grup 239,34   
 II. Resultats financers positius  2.025,75 
 III. Beneficis de les activitats ordinàries  0,00 

13. Despeses extraordinàries 5.668,36   
    
 VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICIS)    0,00 

 
 
  

 HAVER    Import € 
 B) INGRESSOS    286.156,41 
   1. Import net de la xifra de negocis (inscripció i quotes)  215.028,71   
   2. Altres ingressos d'explotació  68.826,61   
   3. Altres interessos, ingressos assimilats i extraordinaris  7.387,29   
       
 PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ  16.652.37   
 PÈRDUES DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES  14.626.62   
 PÈRDUES DE LES ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES  546,16   
       
 VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUES)    15.172,78 

 
 
 

 16



 
Informe de l'Auditoria econòmica del CBC de l'any 2002. 
 
En compliment del que disposen els Estatuts del Col·legi de Biòlegs de Catalunya s’han auditat 
els estats financers de l’entitat, que comprenen el balanç de situació a 31 de desembre de 
2002 i el compte de pèrdues i guanys corresponents a l’exercici anual acabat en l’esmentada 
data. 
A continuació es transcriu literalment, l'opinió de l'informe d'Auditoria dels Estats Financers 
a 31 de desembre de 2002, 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 2.002 i el compte de pèrdues i guanys corresponent 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 2002, 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 2002, exclusivament. Amb data 13 de febrer de 
2002, vàrem emetre el nostre informe d’auditoria sobre els estats financers de l’exercici 2001, on 
expressàvem una opinió amb excepcions. 
 

1 - D’acord amb e  que es deta la en la Nota 2 de 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 2002 figura, en concepte d’aportació 
econòmica fundacional, la quantitat de 22.737,36 € (3.783.178 ptes.)., 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 Ofical de Biólogos”, així com la 
determinació definitiva de l’import de la dotació econòmica fundacional. 

.   l l l 

  
2.-  A la data del present informe restava pendent de resolució el recurs Contenciós Administratiu 

interposat davant del Tribunal Superior de Justícia de Madrid per part del Col·legi, contra la 
resolució de la Junta de Govern del “Colegio Oficial de Biólogos”, de data 27 de juliol de 2001, per 
la que s’acordava modificar els balanços econòmics dels anys 1999 i 2000, en el sentit d’incorporar 
imports que els diferents col·legis territorials deuen al “Colegio Oficial de Biólogos”, per les 
despeses incorregudes en el desenvolupament de les funcions de Consell General. L’ import que 
figura a càrrec del Col·legi de Biòlegs de Catalunya en l’esmentada resolució és de 11.674,58 euros 
(1.942.487 ptes.). 

 
3.-  En data 30 de juny de 1999 el 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 
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per la prestació de serveis al col·legi estatal, que es concreta en una dedicació de 20 hores 
setmanals.  
Així mateix, i en virtut del mateix conveni, el “Colegio Oficial de Biólogos” hauria hagut 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 
establertes en el conveni indicat, sense que, per altra banda, s’hagi procedit a la seva resolució. 

 

    
La nostra opinió és que, tret pels efectes de l’excepció descrita en el paràgraf  1, i de quina sigui la 
resolució de les incerteses indicades en els punts 2 i 3 anteriors,  els estats financers de l’exercici 
2002 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 2002 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.  
 
Barcelona, a 7 de març de 2003. Faura - Casas, Auditors - Consultors, S.L  Jordi Casals Company."         
                                                            
PROPOSTA PRESSUPOSTÀRIA 2003 
               
Per l’any 2003 proposem un pressupost més auster, que permeti compensar l’esforç econòmic 
realitzat l’any anterior i concloure els diversos projectes engegats. 
 
Com a objectius importants per enguany la Junta de Govern creu prioritari dirigir els recursos 
econòmics a quatre qüestions: 
 
1. Continuar adaptant l’estructura col·legial a la realitat actual del col·lectiu i realitzar una 

projecció de futur per a tota la legislatura. La importància del tema és cabdal per 
garantir l’eficàcia i eficiència del CBC i per aquesta raó considera necessari la realització 
d’un Pla Estratègic Director de l’entitat que pugui donar resposta actual i futura al 
col·lectiu que, gracies a l’Estudi Socioprofessional realitzat l’any 2002, tenim 
perfectament identificat. 
La proposta és que aquest Pla Estratègic Director sigui realitzat també per un equip                 
d’experts econòmics i legals independents. 
 

2.  Posta en marxa de la Revista Oficial del Col·legi: CBCAT i del seu consell de redacció, amb        
periodicitat trimestral. 

 
3. Adquisició d’una nova fotocopiadora. 
 
4. Promoure les relacions institucionals amb altres col·legis de biòlegs territorials de l’Estat 

mitjançant la consolidació d’un Consell General de Col·legis de Biòlegs funcional, integrador 
i respectuós amb la independència dels seus components, procurant que no comprometi les 
seves economies i aprofiti les estructures i experiència dels mateixos evitant en tot 
moment les duplicitats. 
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El pressupost de l’any 2003 inclou una partida important per aquesta qüestió. 
 PRESSUPOST 2003 

  DESPESES EUROS 
62100001  Lloguer local 21.204,00
62200000  Reparació i conservació 600,00
62200001  Contractes de manteniment 600,00
62300001  Serveis Professionals Independents 10.700,00
62300002  Assessoria col·legiats 9.048,00
62300003  Programes informàtics 300,00
62300004  Comptable, tributació i adm.personal 3.000,00
62500000  Primes d'assegurances 540,00
62600000  Serveis Bancaris 300,00
62700001  Relacions públiques 400,00
62800001  Telèfon, mòbils, Internet 4.800,00
62800002  Aigua 300,00
62800003  Electricitat 1.200,00
62800005  Manteniment Web 1.900,00
62900001  Empreses neteja 4.790,00
62900002  Mecanització, distribució 3.200,00
62900003  Missatgeria 600,00
62910000  Material Oficina 6.600,00
62920000  Franqueig, segells 15.000,00
62930002  Fotocopiadora /Fotocòpies 1.000,00
62940000  Doc. Biblioteca 1.900,00
62950001  Donatius i Gratificacions 50,00
62950002  Altres despeses 2.500,00
62960001  Activitats i Cursos 9.000,00
62960002  Professorat d'activitats i cursos 25.000,00
62970001  Revista CBC 8.100,00
62970002  Butlletins Informatius 4.500,00
62970003  Altres Publicacions 8.400,00
64000000  Salaris 83.647,65
64200000  Seguretat Social 24.360,60
64400002  Viatges Junta de Govern 2.800,00
64400003  Altres despeses Junta CBC 1.200,00
64400004  Reunions Consell Col·legis 1.500,00
64400005  Contribució Consell General 6.000,00
64500002  Altres col·laboradors 300,00
64600001  C. Sanitat 600,00
64600002  C. Medi Ambient 500,00
64600003  C. Ensenyament 500,00
64600004  Altres comissions 500,00
64700000  Desplaçaments 1.600,00
64900001  Formació 100,00
Grup 68  Amortitzacions d'immobilitzat materials 14.590,87
69500000  Dotació per a insolvències 4.800,00
     

   Total Despeses 288.431,12 
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  INGRESSOS 
    
70100001  Col·legiacions B           1.900,00
70100002  Col·legiacions C           2.400,00
70200001  Quotes col·legiats 225.751,90
70200002  Quotes altres. Any en curs 2.880,00
75900000  Activitats i Cursos 50.000,00
75950002  Visats 1.100,00
75950003  Altres Serv. Adm. 30,00
75960000  Fotocòpies 30,00
75970000  Documentació 60,00
75980000  Altres Ingressos 80,00
76900000  Ingressos Financers 3.000,00
77900000  Quotes morositat 1.200,00
     
   Total Ingressos 288.481,90 
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