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PRINCIPALS LÍNIES D’ACTUACIÓ 
 

La Memòria 2002 es prologava amb que “… la institució, ara relativament 
madura, ha de defugir la inèrcia de l’èxit... amb la reflexió i el treball de diagnosi per a 
l’elaboració d’un Pla estratègic… amatent al naixement de la revista col·legial, al 
desenvolupament professional, a noves legislacions en matèria de col·legis professionals 
o a la implantació del Consejo General de Colegios de Biólogos …”.  Perspectives que van 
ser aprovades per la Junta General i que l’equip de govern ha promogut d’acord amb els 
resultats de l’Estudi Socioprofessional dels biòlegs catalans. 

 

El primer número de la revista col·legial ha vist la llum i tenim un Pla Director 
estructurat fins el 2005, elaborat per auditors externs coneixedors de la institució, 
que es va iniciar al segon semestre del 2003 amb l’increment de l’oferta de serveis als 
col·legiats i dels estudis per a l’assoliment de fites professionals històriques com 
l’assegurança col·lectiva de responsabilitat civil o el prestigi dels projectes 
professionals (s’ha duplicat el nombre de visats). Així mateix, s’ha reforçat la qualitat 
de la formació continuada i se n’ha diversificat l’oferta mantenint les trobades 
professionals en les Tardes del Col·legi com a una de les activitats de més èxit de la 
institució, amb especial atenció als sectors majoritaris de l’estudi socioprofessional 
(docent i sanitari). 

 

Durant el 2003 ha crescut la nostra presència en societat, s’ha realitzat un 
seguiment exhaustiu del Reial decret que creava les Especialitats Sanitàries per a 
biòlegs, bioquímics i químics, de la nova Llei sobre la professió sanitària reivindicant el 
nostre “espai” en aquest àmbit davant la Generalitat o el Ministeri i de la distribució 
dels continguts del currículum de la ESO en relació amb les ciències de la vida. Així 
mateix, atesa la línia desenvolupada pels responsables del Consejo General de Colegios 
Biólogos s’han hagut d’esmerçar molts esforços per salvaguardar la nostra institució i 
les competències atorgades per les Lleis autonòmiques i els Estatuts. Finalment, 
comentar que el projecte de Llei catalana de Col·legis professionals ha quedat 
“congelat” igual que el desenvolupament previst per a l’adaptació europea dels estudis 
universitaris. 

 

Per al futur, se seguiran desenvolupant les directrius assenyalades pel Pla 
estratègic encaminades als valors institucionals i activitats assenyalats en els 
paràgrafs precedents. No obstant això, aquesta és una ocasió –igual que ho va ser el 
llançament de la revista- per recordar-vos que, sens dubte, el més important és la 
vostra veu i la vostra participació que donen sentit a les tasca de la institució. 
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AGENDA 2003 
 
ACTIVITATS INSTITUCIONALS I DEL COL·LECTIU PROFESSIONAL 
 

Gener 
Dimecres 8 
√ La Comissió de Medi Ambient, amb la col·legiada Lourdes Bernat, participa a la Permanent 

del Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Barcelona. 
Dilluns 13 
√ La degana i la secretària es reuneixen amb els assessors jurídics. 
Dimecres 15 
√ La Comissió de Sanitat, amb el vicedegà Ferran Gómez, participa a la sessió del Consell 

Assessor de Laboratori Clínic de la Generalitat. 
Dijous 16 
√ La Junta de Govern, amb el vocal Francesc Fort, participa al grup de treball de la 

Plataforma Ciència i Societat, amb diversos Col·legis professionals i entitats. 
√ La Comissió de Sanitat elabora i envia una enquesta als professionals i centres sanitaris. 
√ La Comissió de Medi Ambient informa sobre el projecte de Decret de creació del Consell 

de Boscos de Catalunya al Departament de Medi Ambient de la Generalitat. 
Dilluns 20 
√ L'emissora Onda Rambla emet una entrevista a la degana sobre el llibre “Els biòlegs a 

Catalunya. Estudi socioprofessional” realitzat i editat pel Col·legi. 
Dimarts 21 
√ Reunió de la Comissió de Medi Ambient. 
√ Reunió de la Comissió de Publicacions. 
Dissabte 25 
√ Reunió de la Junta de Govern. 
Dimarts 28 
√ Reunió de la degana i la secretària amb els assessors jurídics. 
Dimarts 29 
√ Conveni de serveis als col·legiats amb Piscines Picornell. 
Divendres 31 
√ La Comissió de Medi Ambient tramet informe sobre l'avantprojecte de la Ley de Montes al 

Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Febrer 

Dissabte 1 
√ Reunió dels Col·legis de Biòlegs de Madrid, País Basc i Catalunya per acords de col·laboració. 
Dilluns 3 
√ La Comissió de Ciències de l’Animal de Laboratori informa el projecte de decret que fixa el 

règim jurídic de les actuacions d'utilització confinada i alliberament voluntari d'organismes 
genètics modificats al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat. 

Dimarts 4 
√ Reunió amb la Societat Catalana de Biologia per a l’establiment d’acords de col·laboració. 
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Dijous 6 
√ Inici del curs en Capacitació per a realitzar tractaments amb plaguicides, nivell qualificat. 
Dissabte 8 
√ Reunió de la Junta de Govern. 
Dimarts 11 
√ La degana es reuneix amb representants de l'Associació d'Amics de la UAB. 
Dilluns 17 
√ La Comissió de Medi Ambient, amb la col·legiada Lourdes Bernat, participa a la presentació 

del llibre "Barcelona, ciutat mediterrània, compacta i complexa, una visió de futur més 
sostenible" de l'Ajuntament de Barcelona. 

√ La Comissió de Formació Contínua obté el reconeixement dels nostres cursos com a crèdits 
de lliure elecció de la UAB. 

Dimarts 18 
√ La Comissió de Medi Ambient, amb el seu president Jordi Balcells, participa en la Jornada 

"10 anys d'Ecogestió a Europa" de la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat. 
Dimecres 19  
√ Reunió de la Comissió de Medi Ambient. 
Divendres 21  
√ Reunió de la Comissió de Promoció i Publicacions. 
Dilluns 24  
√ La Comissió de Medi Ambient, amb la col·legiada Lourdes Bernat, participa en l’audiència 

pública sobre les Ordenances municipals de medi ambient de l'Ajuntament de Barcelona.. 
√ Participació en l'”Informe de la projecció internacional dels col·legis professionals a 

Catalunya” de la Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes. 
√ La degana i la secretària es reuneixen amb els assessors jurídics. 
Dijous 27 
√ Tarda del Col·legi a la UB. “Neurobiologia i Neurofarmacologia de l'estrès i la depressió", 

amb investigadors de la UAB, del CNRS (Centre National de Recherche Scientifique) de 
Montpelier (França) i de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona. 

Divendres 28  
√ La Comissió d’Alimentació informa el projecte d’Estatuts de l'Agència Catalana de 

Seguretat Alimentària al Departament de Sanitat i Seguretat Social. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Març 

Dilluns 3 
√ La Comissió de Medi Ambient, amb la col·legiada Lourdes Bernat, participa en la 

presentació del "Directori i estudi del sector econòmic de medi ambient a Catalunya” del 
Departament de Medi Ambient. 

√ Acord de participació a les activitats del PreFòrum Barcelona 2004.  
√ Inici del curs en Manteniment higiènico-sanitari d'instal·lacions de risc enfront Legionela. 
Dijous 6 
√ Reunió amb l’equip deganal de la Facultat de Biologia de la UB sobre les previsions de 

reforma dels estudis universitaris en el nou marc europeu. 
Dissabte 8 
√ Reunió de la Junta de Govern. 
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Dilluns 10 
√ Reunió amb el degà dels estudis de Biologia de la Universitat Pompeu Fabra. 
Dimarts 11  
√ Reunió de la Comissió de Sanitat. 
Dilluns 17  
√ Convocatòria de Junta General Ordinària del CBC. 
√ Inici del curs de Tècniques de laboratori de diagnòstic prenatal. 
Dimecres 19  
√ La Comissió de Medi Ambient, amb la col·legiada Lourdes Bernat, assisteix a la presentació 

de la Guia Acció 21 del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament 
de Barcelona. 

Dilluns 24  
√ La presidenta de la Comissió de Sanitat, Margarida Salvadó, participa en la Presentació del 

Llibre Blanc de les Professions Sanitàries de la Conselleria de Sanitat. 
Dilluns 31 
√ La Comissió de Sanitat, amb la col·legida Ana Morales, assisteix a la Presentació de la 

Certificació de la Prova d'Avaluació Objectiva de la Competència Professional (ACOE) en 
l'àmbit del Laboratori Clínic a l’Institut d’Estudis de la Salut. 

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

Abril 
Dimarts 1 
√ La degana assisteix a la conferència “50è aniversari de l’ADN: La construcció d’una icona 

del segle XX” de la Dra. S. de Chadaverian a l’Ajuntament de Barcelona. 
Dijous 3 
√ Inici del Curs de Capacitació per a realitzar tractaments amb plaguicides, nivell qualificat. 
Divendres 4 
√ Reunió de la Junta de Govern. 
Dissabte 5 
√ La Junta de Govern assisteix als actes de cloenda de l'Eurocongrés 2002. 
Dilluns 7  
√ La Comissió de Medi Ambient, amb la col·legiada Lourdes Bernat, participa en la Reunió del 

Ple del Consell de Medi Ambient i Sosteniblitat de l'Ajuntament de Barcelona. 
Dimarts 8 
√ Acte de presentació del Fòrum Barcelona 2004 als col·legis professionals. 
Dimecres 9 
√ Reunió de la Comissió de Medi Ambient. 
Dijous 10 
√ Junta General Ordinària del Col·legi. 
Divendres 11 
√ La degana envia carta de denúncia per la discriminació del biòleg en una convocatòria de 

Tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Martorell. 
Dimarts 22 
√ Adhesió al Manifest de principis de la Plataforma Ciència i Societat.  
Dimecres 23 
√ La degana assisteix als actes commemoratius de la Diada de Sant Jordi a la Generalitat. 
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Dijous 24 
√ La degana assisteix a la conferència "De la doble hèlix al genoma humà: celebració, balanç i 

perspectiva" del Dr. Jesús Mosterin a l'Ajuntament de Barcelona. 
√ Tarda del Col·legi. “Recerca i desenvolupament, innovació tecnològica i sistemes d'ajuts” 

amb experts de la Xarxa territorial del CIDEM i d'Eurpainnova. 
Divendres 25 
√ Reunió de la Comissió de Biòlegs Docents. 
Dimarts 29 
√ La Comissió de Formació Contínua presenta els nostres cursos a la UB per al seu 

reconeixement com a crèdits de lliure elecció. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Maig 

Dilluns 5 
√ Reunió de la degana i la secretària amb els assessors jurídics. 
Dilluns 12  
√ Inici del curs de Manteniment higiènico-sanitari d'instal·lacions de risc enfront Legionela. 
Dimarts 13  
√ Reunió de la Plataforma Ciència i Societat, amb l’assistència del vocal Francesc Fort. 
Dimecres 14  
√ Conveni de formació amb la UNED per a cursos d'estiu. 
Dilluns 19  
√ Reunió de la Comissió d'Alimentació. 
Dijous 22  
√ Conveni amb l'Institut Químic de Sarrià per al Màster en Gestió de l’Empresa Industrial. 
Dimecres 28 
√ La degana assisteix a la "Jornada Societat, Universitat i Servei Públic. Les universitats 

catalanes en la societat del coneixement" de la Direcció General d'Universitats.  
Dijous 29  
√ Tarda del Col·legi. "Psicologia de treball a l'estabulari", amb experts en benestar animal. 
√ La Sociedad Española para las Ciencias del Animal del Laboratorio ens fa cessió de diverses 

publicacions.  
√ Reunió de la Comissió de Medi Ambient. 
√ Acte de signatura dels convenis i lliurament de diplomes del Fòrum BCN 2004 als col·legis 

professionals catalans. 
Dissabte 31 
√ Reunió de la Junta de Govern. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Juny 

Dilluns 2 
√ La Comissió de Sanitat, amb el col·legiat Josep Maria Simó, participa al "Congreso Europeo 

de Bioquímica Clínica y Laboratorio". 
Dijous 5 
√ La degana assisteix a la Jornada sobre "La Genòmica al Segle XXI. Els límits de l'Ètica” del 

Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra. 
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√ La Comissió de Medi Ambient participa a la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient de 
la Generalitat. 

Dimecres 11 
√ Adhesió al “Manifest sobre la precària situació laboral dels Investigadors i el tractament 

de la Ciència i la Tecnologia per part de l'Administració” de la Federación de Jóvenes 
Investigadores-Precarios. 

Dijous 12 
√ Tarda del Col·legi. "IPPC versus IIAA. Anàlisi actual d'aplicació i perspectives de futur", 

amb experts del Dep. de Medi Ambient, d'entitats ambientals de control i de Foment del 
Treball. 

√ Reunió amb titulats en Biotecnologia. 
√ Reunió de la Comissió de Biòlegs de Ciències d'Animal de Laboratori. 
√ Conveni amb el GRUP BARCELÓ VIATGES per a l’oferta de serveis als col·legiats. 
Dimarts 17 
√ Conveni amb l'Escola d'Idiomes de la Fundació Politècnica de Catalunya de la UPC per a 

l’oferta de serveis als col·legiats. 
Dimecres 18 
√ El curs de “Biologia Molecular per a professors de secundària” obté una subvenció i el 

reconeixement del Departament d’Ensenyament com a crèdits de formació del professorat. 
Dijous 26 
√ La revista EDUCAWEB publica una entrevista a la degana sobre la nostra professió. 
Darrera setmana 
√ L’editorial PERSONATGES DE CATALUNYA publica un reportatge sobre la nostra 

professió al llibre "Història Contemporània de Catalunya. L'associacionisme professional". 
Dilluns 30 
√ Reunió amb l’Auditora FAURA-CASAS per al seguiment del Pla director del CBC. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Juliol 

Dijous 3 
√ Reunió de la Comissió de Publicacions. 
√ Reunió dels Grups d’Anàlisis Clíniques i de Becaris de la Comissió de Sanitat. 
√ La Comissió de Medi Ambient, amb la col·legiada Lourdes Bernat, assisteix a la reunió sobre 

fusta certificada o provinent de sistemes de gestió forestal sostenibles del Consell 
Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Barcelona. 

Dilluns 7 
√ Reunió sobre la promoció de l’oficialitat del català a Europa a l’Òmnium Cultural. 
√ Reunió de la Comissió de Biòlegs de Ciències de l’Animal de Laboratori. 
√ La Comissió de Sanitat, amb la col·legiada Núria Miserach, participa en la segona reunió de 

la Prova d'Avaluació Objectiva de la Competència Professional (ACOE) en l'àmbit del 
Laboratori Clínic a l’Institut d’Estudis de la Salut. 

√ Inici del curs Biologia Molecular per a professors de secundària. 
Dijous 10 
√ Reunió de la Junta de Govern 
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Dilluns 14  
√ La Comissió de Medi Ambient, amb el col·legiat Juan Luis Jara, participa en la Presentació 

del Pla General de Política Forestal del Departament de Medi Ambient. 
√ Oferta d’entrades i passis pel Fòrum BCN 2004 amb tarifa preferent pels col·legiats. 
Dijous 17  
√ Reunió amb els organitzadors del Fòrum BCN 2004 per a la coorganització d’actes. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Setembre 

Dimecres 3  
√ Reunió de la Plataforma Ciència i Societat al Col·legi. 
Dijous 4 
√ Reunió dels Grups d’Anàlisis Clíniques, Becaris, Genètica i Salut Pública. 
Divendres 5  
√ La Comissió de Sanitat, amb el vicedegà Ferran Gómez, participa a la presentació dels 

documents "Requisits que han de complir els mòduls d'obtenció de mostres, així com la seva 
conservació i transport posterior al laboratori" i "Requisits de transport de mostres de 
diagnòstic per garantir l'estabilitat de les propietats biològiques" del Consell Assessor 
sobre Laboratoris Clínics de la Generalitat. 

Dimecres 17 
√ Reunió de la Comissió de Biòlegs de Ciències d'Animal de Laboratori. 
Dijous 18 
√ Reunió de la Plataforma Ciència i Societat al Col·legi. 
√ Reunió de la Comissió de Publicacions. 
Dissabte 20 
√ Reunió de la Junta de Govern. 
Dilluns 22 
√ La degana assisteix a la sessió inaugural del curs de l'Institut d'Estudis Catalans amb la 

conferència "Què és la vida i com podem fabricar-la" a càrrec de Juli Peretó i Magraner. 
Del dijous 21 al dilluns 25 
√ El Ministeri constitueix les diverses Comisiones Nacionales de las Especialidades Sanitarias 

per a químics, biòlegs i bioquímics, de les quals en són membres set biòlegs del CBC. 
Dijous 25 
√ Conveni amb l'Institut Català de Tecnologia per a l’oferta de formació als col·legiats. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Octubre 

Dimecres 1 
√ La Junta de Govern, amb el vocal Francesc Fort, participa a les Jornades “Qualificació, 

formació i experiència professional en el marc de la Unió Europea” de la Generalitat. 
√ Inici del Curs de Capacitació per a realitzar tractaments amb plaguicides, nivell qualificat. 
√ Reunió de Comissió de Medi Ambient. 
√ EL PERIÓDICO publica una entrevista a la presidenta de la Comissió de Sanitat, Margarida 

Salvadó, sobre la nostra professió a l'àmbit de la salut.  
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Divendres 3 
√ Reunió de la Comissió de Biòlegs Docents. 
Dilluns 6 
√ Reunió de la Comissió de Biòlegs de Ciències de l’Animal de Laboratori. 
√ La presidenta de la Comissió de Sanitat, Margarida Salvadó, participa en una sessió de 

treball a la Conselleria de Sanitat sobre el Llibre Blanc de les Professions Sanitàries. 
Dimarts 7 
√ Concessió de la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya al Dr. Ramon Margalef. 
Dimecres 8 
√ La Comissió de Biòlegs Docents col·labora amb la Societat Catalana de Biologia en 

l’organització de la Gimcana sobre el descobriment de l'ADN per estudiants de secundària.  
Dilluns 27 
√ Inici del Curs de Capacitació per a realitzar tractaments amb plaguicides, nivell qualificat. 
Dimarts 28 
√ La Comissió de Formació Continua presenta les nostres activitats formatives a la UB per al 

reconeixement com a crèdits de lliure elecció. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Novembre 

Dilluns 3 
√ Inici del curs de Manteniment Higiènico-Sanitari d'instal·lacions de risc enfront Legionela. 
√ Conveni amb CONECTA per a la difusió i la implantació de tecnologies informàtiques 

professionals amb serveis preferents als col·legiats. 
Dimecres 5 
√ La Comissió de Biòlegs de Ciències d'Animal de Laboratori participa al “VII Congreso de la 

Sociedad Española para las Ciencias del Animal de Laboratorio” a Sant Sebastià. 
√ La Comissió de Biòlegs Docents s’adhereix al manifest "La situació de l'ensenyament de la 

Biologia i la Geologia" de la Comissió de Professors i Associacions de Professors de Biologia 
i Geologia de Catalunya. 

Divendres 7 
√ Reunió dels Grups la Comissió Sanitat sobre la regulació de les Especialitats Sanitàries. 
Dilluns 10 
√ La degana assisteix a la conferència "50 anys del descobriment de l'estructura del DNA" 

del Dr. Alexander Rich a l’Institut d’Estudis Catalans. 
Dimecres 12 
√ Reunió de la Comissió de Publicacions. 
Dijous 13 
√ Reunió amb biòlegs que realitzen inspeccions de la llei de IIAA. 
√ La Junta de Govern, amb el vocal Francesc Fort, participa al “Debat Ciència i Societat" de 

la Plataforma Ciència i Societat i de les Trobades Interprofessionals del Fòrum BCN 2004. 
Dilluns 17 
√ Sessió de treball de la Comissió de Sanitat sobre la regulació de les Especialitats 

Sanitàries per biòlegs, químics i bioquímics. 
√ La degana assisteix a la presentació del Palau de Congressos RiojaForum del govern de La 

Rioja a les Drassanes de Barcelona. 
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Dimarts 18 
√ La Junta de Govern, representada pel vocal Francesc Fort, assisteix a la Conferència "La 

crisi del Prestige. La visió científica, un any després" del Dr. Rolf Tarrach, al Col·legi de 
Periodistes de Catalunya. 

Dilluns 24 
√ Reunió anual de Col·legis i Assoc. Professionals adherits a TecnoCrèdit-Banc de Sabadell. 
Dijous 27 
√ Tarda del Col·legi. “La cultura biològica dels ciutadans de Catalunya; què haurien de saber 

els ciutadans sobre Biologia" organitzada per la Comissió de Biòlegs Docents amb 
professors universitaris i de secundària i professionals dels mitjans de comunicació. 

√ Reunió de la Comissió d'Alimentació. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Desembre 

Dijous 4 
√ Tarda del Col·legi. “Monitorització d'Assaigs clínics. Perspectives pels llicenciats en 

Ciències Biològiques”, amb investigadors de la indústria farmacèutica i professors del 
màster de Monitorització d'assaigs clínics de l’IUSC. 

Dijous 11 
√ La Comissió de Medi Ambient, amb la col·legiada Lourdes Bernat, participa al plenari anual 

del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Barcelona. 
Dilluns 15 
√ Reunió d’experts i professionals de Sanitat sobre l’esborrany de l’Ordre que desenvolupa el 

Reial decret de creació de les Especialitats Sanitàries per a biòlegs, bioquímics i químics. 
√ Enviament del primer número de la revista col·legial CBCAT als col·legiats. 
Dijous 18 
√ Tarda del Col·legi. “Especialitats Sanitàries. Requisits i procediments per sol·licitar el títol 

d'especialista” a càrrec de la presidenta de la Comissió de Sanitat, Margarida Salvadó. 
√ Sopar de Nadal del CBC. 
Dimarts 23 
√ Enviament de la revista col·legial CBCAT a entitats i Administracions públiques. 
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INFORMACIÓ SOBRE ELS PROCEDIMENTS JUDICIALS 
 
√ Recurs contenciós administratiu interposat l’any de 2002 contra el Colegio Oficial de 

Biòlogos en relació amb la Dotació Econòmica Inicial del Col·legi català: Pendent de 
sentència judicial. 

 
√ Recurs contenciós administratiu interposat amb l’any 2001 contra la Generalitat de 

Catalunya en relació amb la convocatòria per a l’accés al Cos de Titulats Superiors de la 
Generalitat de Salut Pública: Pendent de sentència judicial. 

 
√ Recurs contenciós administratiu interposat l’any 2003 contra el Consejo General de 

Colegios de Biólogos en relació amb les sessions del Ple: En fase de proposició de prova. 
 
√ Dos recursos contenciosos administratius interposats l’any 2003, conjuntament amb els 

Col·legis de Biòlegs de Madrid i del País Basc, contra el Consejo General de Colegios de 
Biólogos en relació amb les sessions del Ple. L’afectació recursos col·legials fa que també se 
sol·licitin Mesures Cautelars. El primer recurs és en fase de formalització de demanda i 
contestació, les mesures cautelars en “súplica” i el segon recurs està anunciat. 

 
√ Recurs contenciós administratiu interposat l’any 2003 contra el Consejo General de 

Colegios de Biólogos en relació amb l’acord i el text sobre els seus Estatuts Definitius, que 
afecten greument les competències legals i estatutàries dels seus membres: Anunciat.  

 
XIFRES DEL COL·LEGI 
 
DADES DEL COL·LEGI I DE LA SEVA ADMINISTRACIÓ 
 
Alguns dels nous serveis col·legials del 2003 
 
- Revista col·legial CBCAT. 
- Promoció i nous acords per a una formació continuada de qualitat i/o matrícules amb 

descomptes especials amb la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de 
Barcelona, la Universidad Nacional a Distància, l’Escola d’Idiomes de la Fundació Politècnica 
de la Universitat Politècnica de Catalunya, l’Institut Químic de Sarrià, l’Institut Català de 
Tecnologia, l’IUSC, Ingenia i Seway Interactive. 

- Reconeixement i subvenció per a cursos de formació del professorat per part del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat. 

- Convenis de serveis preferents o descomptes amb Conecta (serveis informàtics 
professionals), Delta Sistemes Interactius (productes informàtics), Piscines Picornell 
(aigua i esports), Hoteles HUSA, Viatges Barceló, Agència Rioja Turismo, Clínica Baviera 
(serveis oftalmològics), Tecnocrèdit (serveis financers i bancaris). 

- Es tramiten 163 entrades i passis amb descompte per al Fòrum BCN 2004. 
 
Col·legiacions 
 
A final de 2003 som 2.501 col·legiats, amb 143 noves incorporacions. 
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Aula tècnica i Biblioteca 
 
El servei d’ús gratuït d’internet s'ha duplicat, amb un total de 193 usuaris diferents. 
S’han incorporat un total de 49 nous exemplars, CD o monografies a la Biblioteca. 
 
Visats i compulses 
 
- La important tasca de promoció dels projectes professionals dels biòlegs ha dut a la 

duplicació del nombre de visats en relació amb l’exercici anterior. 
- S'han realitzat 305 compulses. 
 
Assessoria jurídica 
 
El Servei d'Assessoria Jurídica als col·legiats, que comprèn la consulta gratuïta per telèfon o 
l’entrevista personal, ha realitzat 51 consultes telefòniques i 12 entrevistes.  
Aquest gabinet també dóna suport als assumptes legals de l’entitat col·legial. 
 
Atenció telefònica 
 
El Col·legi ha rebut 5.566 trucades telefòniques, amb la distribució següent: 
 

Col·legiats  Trucades 
Informació cursos 585 
Consultes, informació, gestions i serveis 2.376 
Total de col·legiats 2.841 
Altres  
Informació no col·legiats 675 
Administració general i relacions externes 2.050 
Total altres 2..725 

 
Trameses de publicacions, documents i informació 
 

 Núm. Unitat Document-concepte 
Correu postal     

 17.890 Butlletí But. Informatiu mensual 
 1.800 Dossier Memòria col·legial anual 
 11.100 Fulletó Cursos i Tardes del Col·legi 
 12.432 Pàgines Documentació Junta General 

Correu electrònic    
 46.295 Butlletí CBC al Dia setmanal 

 15.474 C. electrònic Missatges de resposta 
 7.731 Pàgines Documentació Junta General 
 2.361 C. electrònic Missatges gest. administrativa 
 3.160 C. electrònic Missatges rebuts 
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Pàgina web 
 
El nombre de visites a l'any 2003 ha estat de 153.164 i el número d'usuaris ha estat de 27.327 
amb una mitjana de sessions diàries de 80,9 i una duració mitja de 7,58. 
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Borsa de Treball 
 
- S’han incorporat i actualitzat 122 currículums a la Borsa de Treball i s'han realitzat les 

corresponents entrevistes d'orientació professional. 
- S’han rebut i difós 78 ofertes de treball, amb els següents percentatges per sectors: 

Agroalimentari, 12.0 %; Educació, 6.5 %; Sanitat, 13.1 %; Indústria farmacèutica, 15.6 %; 
Medi ambient, 12.0 %; Biotecnologia, 5.3 %; Recerca i Desenvolupament, 10.5 %; Beques, 
14.5  % i altres, 10.5 %.  

 
Activitats de formació continuada 
 
Tardes del CBC Assistents
Neurobiologia i Neurofarmacologia de l'estrès i la depressió. 110
La psicologia del treball a l'estabulari 23
IPPC versus IIAA. Anàlisi actual d'aplicació i perspectives de futur 38
Recerca i Desenvolupament, Innovació Tecnològica i sistemes d'ajuts  22
La cultura biològica dels ciutadans de Catalunya; què haurien de saber els 
ciutadans sobre Biologia 42
Monitorització d'Assaigs clínics  
Especialitats Sanitàries: Requisits i procediments per sol·licitar el títol 
d'especialista 130
  
Total 365 
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Cursos propis Hores Assistents 
Curs Tècniques de Laboratori de Diagnòstic prenatal 20 29
Curs de Capacitació per realitzar tractaments amb plaguicides nivell qualificat  

1a. Edició 
2a. Edició 
3a. Edició 
4a. Edició 

65
65
65
65

91

 
Curs Manteniment Higènico-sanitari d'instal·lacions de risc enfront a Legionella 

1a. Edició 
2a. Edició 
3a. Edició 

25
25
25

55

Curs Biologia Molecular per a professors de secundària 31 19
   
Total 386 194 
 
Cursos ofertats amb altres entitats         53 
 
Administració col·legial 
 
S'exposen les dades que corresponen al treball desenvolupat per la secretaria del Col·legi a 
l'any 2003 que no incorporen les de direcció administrativa. 
Les àrees d'activitat s'han distribuït en:   
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. 
 
Es pot concloure que més del 31 % de temps s'ha dedicat a la comunicació col·legial i casi un 
20% a l'atenció directa del col·legiat en els diversos serveis que ofereix el CBC.  
L'administració comptable representa un 16% i l'administració general amb la gestió de la 
morositat i arxius acumulen un 11% d'activitat. 
L'àrea de formació inclou les activitats pròpies i l'àrea de comunicació externa representa el 
2%. Ambdues àrees se situen en les tasques de direcció i promoció que no estan incorporades 
en aquest estudi. 
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Càrrega de Treball en hores per àrea 
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Distribució de la càrrega de treball 
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GESTIÓ ECONÒMICA I BALANÇ 2003 
 
L’exercici 2003 ha estat un any d’ajust econòmic per al CBC. Després de les necessàries 
inversions realitzades durant l’any 2002, la Junta de Govern ha dedicat el màxim esforç en 
adequar les despeses realitzades al pressupost aprovat pels col·legiats en la passada junta 
general.  
 
El balanç de la situació patrimonial ens indica un augment de més de 4,4% de l’actiu col·legial 
respecte a l’any 2002, concretament presentem un increment de l’actiu circulant del 17 %. Dins 
d’aquest concepte destaca el deute del Colegio Oficial de Biólogos referent a la dotació 
econòmica inicial del CBC (27.475,61 euros). 
 
La relació entre pèrdues i guanys tot i presentant un resultat negatiu de 7.127,47 euros, 
representa una disminució del més del 53 % respecte a l’exercici passat, conseqüència de les 
fortes inversions realitzades. 
 
Balanç de situació patrimonial any 2003 

ACTIU   Import (Euros) 
B) IMMOBILITZAT  56.301,30 
I. Despeses d'establiment 4.978,49  
II. Immobilitzacions immaterials 7.002,02  
III. Immobilitzacions materials 41.916,74  
IV. Immobilitzacions financeres 2.404,05  
C) DESPESES A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS   371,98 
D) ACTIU CIRCULANT  57.393,67 
I. Deutors  25.123,36 

a. Clients per vendes i prestacions de serveis 1.877,92  
b. Dotació inicial. Deute del COB 27.475,61  
c. Administracions públiques 508,08  
d. Provisions -4.738,25  
IV. Inversions Financeres Temporals  7.500,00 
V. Tresoreria  24.510.88 
VII. Ajusts por periodificació  259,43 

    
TOTAL GENERAL B+C+D  114.066,95 

 PASSIU   Import (Euros) 

 A) FONS PROPIS  84.160,60 
1. Fons social 22.737,36  
2. Resultat d'exercicis anteriors 68.550,71  
3. Pèrdues i guanys -7.127,47  

 C) PROVISIONS PER RISCOS I DESPESES   7.500,00 
 D) CREDITORS A LLARG TERMINI  3.221,54 
 E) CREDITORS A CURT TERMINI  19.184,81 

1. Creditors comercials i altres 7.419,48  
2. Altres deutes no comercials 11.765,33  

 TOTAL GENERAL (A+C+D+E)  114.066,95 
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Pèrdues i Guanys 2003 
 

DEURE     Import € 
 A) DESPESES  288.701,54 
   3. Despeses de personal 118.285,51  
     a) Sous, salaris i assimilats 85.346,59   
     b)  Junta de Govern, Comissions i desplaçaments 8.130,84   
     c) Càrregues socials 24.808,08   
   4 Dotacions per amortitzacions d'immobilitzat 15.266,54  
   5. Variacions de les provisions de tràfic 12.928,53  
    b) Insolvències col·legials 5.428,53   
    c) Provisió dotació Consell General 7.500,00   
   6. Altres despeses d'explotació   
    a) Serveis exteriors 141.842,00  
   7. Per deutes amb empreses del grup 378,96  
 II. Resultats financers positius  567,30 
 III. Beneficis de les activitats ordinàries  0,0 
    
 VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICIS)    0,0 

 
 
  

 HAVER    Import € 
 B) INGRESSOS    281.574,07 
   1. Import net de la xifra de negocis (inscripció i quotes)  222.765,07   
   2. Altres ingressos d'explotació  57.862,74   
   3. Altres interessos, ingressos assimilats i extraordinaris  946,26   
      
 PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ  7.694,77   
 PÈRDUES DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES  7.127,47   
       
 VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUES)    7.127,47 

 
 
Informe de l'Auditoria econòmica del CBC de l'any 2003. 
 
S'han auditats els estats financers del CBC, segons es disposa en els nostres estatuts 
col·legials. A continuació es transcriu literalment, l'opinió de l'informe d'Auditoria dels Estats 
Financers a 31 de desembre de 2003, realitzats pels auditors independents de l'empresa 
Faura -Casas. Aquest informe original 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 2003 i el Compte de Pèrdues i Guanys corresponent a l'exercici anual clos en 
aquesta data, la formalització 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, que requereixen l’examen, mitjançant proves 
selectives de l’evidència justificativa dels estats financers i l’avaluació de la presentació, dels principis 
comptables aplicats i de les estimacions efectuades. 
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La direcció de l’Entitat presenta a efectes comparatius, a més dels imports de l’exercici 2003, 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 2003, exclusivament. Amb data 7 de març de 2003, vàrem 
emetre el nostre informe d’auditoria sobre els estats financers de l’exercici 2002, on expressàvem una opinió 
amb excepcions. 
 

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 2003 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. 

 

i
l  

 l i

i
i

  
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 B ólogos”, de data 27 de juliol de 2001, per la que 
s’acordava modificar e s 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 e  “Colegio Oficial de B ólogos” 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. 
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 
 

4.-  Resten pendents de resolució judicial els acords del Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos 
impugnats pel Col·legi de Biòlegs de Catalunya. En aquests acords el Consejo General de Colegios 
Oficiales de B ólogos repercuteix al Col·legi de Biòlegs despeses corresponents als exercicis 2001 i 
2002 per import de 14.278,47 euros. El Col·legi de B òlegs de Catalunya ha dotat per l'exercici 2003 una 
provisió per import de 7.500 euros. 
 

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, 3 i 4 anteriors, els estats financers de l’exercici 2003, expressen 
la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera del COL·LEGI  DE BIÒLEGS DE CATALUNYA a 31 de 
desembre de 2003 i dels resultats de les seves operacions i des recursos que ha obtingut i aplicat durant 
l’exercici anual clos el mateix dia i que contenen la informació necessària i suficient per interpretar-los i 
comprendre'ls adequadament, en tots els aspectes significatius, segons els principis i les normes comptables 
acceptats generalment que són uniformes respecte els aplicats en l'exercici anterior.  
 
Barcelona, a 16 de març de 2004. Faura - Casas, Auditors - Consultors, S.L  Jordi Casals Company."        
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PROPOSTA PRESSUPOSTÀRIA 2004 
 
Per l’any 2004 presentem, per a la seva aprovació per l’Assemblea General, un pressupost 
inferior en despeses però de continuïtat en els punts principals de gestió engegats.  
 
Els objectius prioritaris que proposem son: 

• Consolidació de la Revista CBCAT amb dos números anuals. 
• Realització, per part d’una empresa externa de reconegut prestigi, d’un Pla Director per 

a la nostra entitat, adequat a la realitat present del nostre col·lectiu.   
• Disminució de les despeses de: serveis professionals independents, generals i 

administratius del Col·legi. 
• Potenciació de les comissions i grups d’experts i dotació econòmica específica per les de 

nova creació (Alimentació, CBCAL i Publicacions). 
 
Pressupost 2004 

  DESPESES 
 

Euros 
 

62100001  Lloguer local 22.764
62200000  Reparació i conservació 500
62200001  Contractes de manteniment 550
62300001  Serveis Professionals Independents 8.250
62300002  Assessoria col·legiats 9.500
62300003  Programes informàtics 600
62300004  Comptable, tributació i adm.personal 3.300
62500000  Primes d'assegurances 640
62600000  Serveis Bancaris 600
62700001  Relacions públiques 400
62800001  Telèfon, mòbils, Internet 5.500
62800002  Aigua 300
62800003  Electricitat 1.400
62800005  Manteniment Web 3.000
62900001  Empreses neteja 4.960
62900002  Mecanització, distribució 3.000
62900003  Missatgeria 400
62910000  Material Oficina 4.500
62920000  Franqueig, segells 17.500
62930002  Fotocopiadora /Fotocòpies 1.000
62940000  Doc. Biblioteca 1.300
62950001  Donatius i Gratificacions 50
62950002  Altres despeses 2.200
62960001  Activitats i Cursos 13.000
62960002  Professorat d'activitats i cursos 22.000
62970001  Revista CBC 10.800
62970002  Butlletins Informatius 4.800
62970003  Altres Publicacions 3.700
64000000  Salaris 73.356
64200000  Seguretat Social 20.886
64400002  Viatges Junta de Govern 3.300
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64400003  Altres despeses Junta CBC 2.100
64400004  Reunions Consell Col·legis 1.500
64400005  Contribució Consell General 6.000
64500002  Altres col·laboradors 500
64600001  C. Sanitat 3.000
64600002  C. Medi Ambient 500
64600003  C. Ensenyament 500
64600005  C.BCAL 500
64600006  C. Alimentació 200
64600007  C. Publicacions 500
64600004  Altres comissions 200
64700000  Desplaçaments 1.200
64900001  Formació 600
Grup 68  Amortitzacions d'immobilitzat materials 17.750
69500000  Dotació per a insolvències 5.400
    

   Total Despeses 284.505,65 
   
  INGRESSOS 
    
70100001  Col·legiacions B           1.560
70100002  Col·legiacions C           3.000
70200001  Quotes col·legiats 224.212
70200002  Quotes altres. Any en curs 3.000
75900000  Activitats i Cursos 53.000
75950002  Visats 1.800
75950003  Altres Serv. Adm. 50
75960000  Fotocòpies 30
75970000  Documentació 30
75980000  Altres Ingressos 30
76900000  Ingressos Financers 1.000
77900000  Quotes morositat 800
    
   Total Ingressos 288.512,00 

 
INVERSIONS PREVISTES PER L'ANY 2004   
Material informàtic 700
Fotocopiadora/impressora 3.250
Mobiliari i infrastructures  500
 
Total d'inversions previstes 4.450

 
TOTAL DESPESES  284.505,65 
TOTAL INVERSIONS 4.450 
TOTAL INGRESSOS 288.512,00 
 
RESULTAT -443,65 
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