


 1

 
 
 
 
 
 
 
 
ÍNDEX MEMÒRIA 
 
1. INTRODUCCIÓ ................................................................ 3 
 
2. “AGENDA 2005” 

Activitats institucionals i del col·lectiu professional ........................ 4 
 
3. XIFRES DEL COL·LEGI  

 
Dades del col·legi i la seva administració.................................... 9 
 
Gestió econòmica i balanç 2005.............................................. 13 
 
Proposta pressupostària 2006................................................ 14 

 



 2



 3

1. INTRODUCCIÓ 
 
 
Com cada any, en compliment dels objectius de transparència econòmica i de gestió, la 
junta de govern del Col·legi de Biòlegs de Catalunya presenta la memòria de l’exercici 
anterior i les previsions de futur als membres de l’entitat, els biòlegs, però, també, a 
tota la societat catalana. 
 
Els continguts d’aquesta Memòria s’estructuren en dos blocs. El primer, amb format 
d’agenda, detalla les activitats institucionals del 2005 i, el segon, les xifres de gestió 
(col·legiació, cursos, publicacions, etc.), els resultats econòmics i les previsions 
pressupostàries. La publicació obeeix als preceptes institucionals, però, sobretot, a les 
obligacions dels professionals i de la institució amb la societat. 
 
Així, en els darrers exercicis la gestió s’ha centrat en la promoció del biòleg en tots els 
àmbits de la societat, com a resposta a la puixança dels requeriments socials envers les 
ciències de la vida. Però, també, s’ha fet un esforç sostingut de defensa i dignificació 
d’una professió encara jove (el primer titulat en Ciències Biològiques va “sortir al 
mercat laboral espanyol” només fa uns cinquanta anys). 
  
Un altre aspecte rellevant per a la nostra professió, atesa la seva estreta vinculació als 
avenços de la ciència i la tecnologia, és la formació continuada i la promoció laboral en el 
nou context sociopolític europeu, en la “economia del coneixement” i en la globalització 
econòmica d’Occident. I, per això, també ens interessen els futurs professionals. 
 
En aquest sentit, estem amatents a l’adaptació dels ensenyaments superiors a l’Espai 
Europeu d’Educació Superior, col·laborant amb les universitats en el disseny dels nous 
títols de Grau i de Postgrau, que han d’adequar la formació superior al mercat de 
treball. Però, lamentem l’escassa sensibilitat política per la contribució dels 
professionals al procés (per sort, no ha estat així des d’algunes universitats catalanes). 
 
En definitiva, treballem des de l’esperit de millora i amb el plantejament de nous 
objectius. Hem aconseguit la titulació d’Especialista Sanitari per al biòleg, ha millorat la 
percepció política i social dels investigadors i ha crescut l’interès en les respostes de la 
ciència, els professionals i els universitaris col·laboren, hem publicat el primer directori 
de biòlegs catalans, augmenta la nostra formació continuada i millora la difusió de nous 
àmbits professionals, ... i la institució té una economia “saludable”. 
   
Com sempre, encara hi ha molt per fer, però creiem que la professió evoluciona 
positivament i, en gran part (cal dir-ho), gràcies al treball entusiasta d’un col·lectiu 
professional molt vocacional i “enamorat” de la seva disciplina, la vida. 



 4

2.”AGENDA 2005” 
 

Activitats institucionals i del col·lectiu professional 
 

Gener 
Dimecres 12  
√ Reunió de la Comissió de Biòlegs per a les Ciències d'Animal de Laboratori. 
Dijous 13  
√ Presentació del projecte de Llei de Col·legis Professionals per part de la Conselleria 

de Justícia de la Generalitat. Assisteixen la degana i el vicedegà primer. 
√ Reunió de constitució del Consell Rector del Consorci de l'Observatori del Paisatge. 

Assisteix el president de la Comissió de Medi Ambient, Jordi Balsells. 
Dilluns 17  
√ Inici de l'auditoria econòmica del CBC. 
Dimarts 18  
√ Reunió de la Junta amb l’assessoria jurídica col·legial. 
Dimecres 19  
√ Reunió de la Comissió de Publicacions. 
Dilluns 24  
√ Modificació d’una convocatòria de Tècnic de Medi Ambient del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental, que incorpora els biòlegs arran de les al·legacions del CBC. 
Dijous 27  
√ Reunió de la Comissió de Medi Ambient. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Febrer 
Dimecres 2  
√ Reunió de la Junta de Govern amb l’assessoria jurídica del CBC. 
Dijous 3  
√ Reunió de la Junta amb la Conselleria de Justícia per presentar les al·legacions del 

CBC a l'Avantprojecte de Llei catalana d'exercici de professions titulades i de 
Col·legis professionals. 

Dimecres 9 
√ Reunió del Consell Rector del Consorci de l'Observatori del Paisatge. Assisteix el 

president de la Comissió de Medi Ambient, Jordi Balsells. 
Dissabte 12  
√ Reunió Junta de Govern. 
Dilluns 14  
√ Presentació del Document Marc del Grup de Treball per a la Racionalització i del 

Finançament de la Despesa Sanitària de la Generalitat de Catalunya. Assisteix la 
presidenta de la Comissió de Sanitat. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Març 
Dimecres 1  
√ Tramitació de l’informe sobre l’activitat col·legial a l’àmbit sanitària sol·licitat per el 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per el desplegament del llibre 
Blanc de les professions sanitàries i que realitzà el Centre d’Estudis Demogràfics de 
la UAB. 

Divendres 11  
√ Reunió sobre l’adaptació dels estudis de Biologia a l’Espai Europeu d’Educació 

Superior, degans i vicedegans de la Facultat de Biologia de la Universitat de 
Barcelona i del Col·legi, respectivament. 

Dissabte 19 
√ Reunió de la Junta de Govern. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Abril 
Dimecres 6 l 
√ Reunió monogràfica l’Observatori del Paisatge: els catàlegs del paisatge. 
Dimarts 12  
√ Publicació a un especial de Salut de El Periódico de l’article “Los Estudios 

Biogenèticos abren las puertas al avance médico” de la col·legiada Montserrat Boada. 
Dimarts 19  
√ Participació a la Jornada “Dia mundial de la Immunologia” de la Fundació Acadèmia de 

Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears. 
√ Actes de celebració de la denominació de l’edifici de la Facultat de Biologia de la 

Universitat de Barcelona com a Edifici Ramon Margalef. 
Divendres 22  
√ Participació a les Jornades sobre la professió de biòleg a la Facultat de Biologia de la 

Universitat de Barcelona. Hi participen la degana, el vicedegà i alguns col·legiats. 
Dimarts 26  
√ Reunió sobre la situació de l’exercici en Medi ambient. A proposta del CBC, es troben 

el nostre Col·legi i els dels Ambientòlegs, Físics, Geòlegs i Químics. 
Dimecres 27  
√ Sol·licitud d’informació a la subdirecció general d’especialitats sanitàries del 

Ministeri d’Educació i Ciència sobre la tramitació de les sol·licituds dels col·legiats de 
l’Especialitat Sanitàries. 

Dijous 28  
√ Junta General Ordinària. 
Dissabte 30  
√ Inauguració de la seu de l’Observatori del Paisatge de Catalunya. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Maig 

Dilluns 9  
√ Implantació del nou sistema informàtic del CBC ( nou server i sistemes operatius). 
Dimarts 10  
√ Participació a la Jornada ‘Direcció de Projectes: una eina de gestió” organitzada per 

l'Institut Català de Tecnologia. 
Dimecres 18  
√ Reunió amb asseguradores per tractar de realitzar pòlissa de responsabilitat civil. 
Dijous 19  
√ Adhesió a la nota de premsa signada per 59 col·legis sobre la proposta del Govern de 

Catalunya d’un nou model de finançament autonòmic. 
Dimarts 24  
√ S’inicia la difusió de les tesis doctorals dels col·legiats al CBC al dia. 
Dimecres 25  
√ Designació de la col·legiada Montserrat Boada com a representant del CBC a la 

Comissió Assessora sobre tècniques de reproducció humana assistida de Catalunya. 
Dissabte 28  
√ Reunió de la Junta de Govern. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Juny 
Dimecres 1 
√ Trobada de Col·legis Professionals adherits a TecnoCrèdit del Banc de Sabadell. 
Dimecres 8 
√ Reunió de la Comissió de Biòlegs per a les Ciències de l'Animal de Laboratori. 
Dijous 9  
√ Presentació del llibre “L’autocontrol al establiments sanitàris: guia per l’autocontrol 

basat en el sistema d’anàlisi de perill i punts de control crítics”. Assisteix el videgà. 
Dimarts 14  
√ El CBC tramita al·legacions a una convocatòria de provisió d’una plaça de tècnic medi 

ambient del Consell Comarcal del Baix Empordà on no s’inclouen els biòlegs.  
Dijous 16  
√ Participació a l’Anuari d’entitats del medi ambient 2005 de la Unesco. 
Divendres 17  
√ Trobada dels Col·legis de Biòlegs de la Comunitat de Madrid, Euskadi i Catalunya. 
√ Reunió de la Junta amb l’assessoria jurídica del col·legial. 
Dilluns 20  
√ Participació al debat sobre el Pla de l’Energia de l’Institut Català d’Energia. 
Dimarts 28  
√ Conferència “Salut, Recerca i Innovació” de la consellera. Assisteix la presidenta de 

la Comissió de Sanitat. 
Dimecres 29  
√ Participació en el Pla General de Política Forestal 2005-2014 de la Direcció General 

del Medi Ambient. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Juliol 
Dijous 7  
√ Trobada amb el Col·legi Oficial d’Ambientòlegs de Catalunya. 
√ Reunió del Consell Rector del Consorci de l’Observatori del Paisatge. 
Dissabte 9  
√ Reunió de la Junta de Govern. 
Dimarts 12  
√ Reunió de la Comissió de Publicacions. 
√ Reunió de la Comissió de Biòlegs per a les Ciències de l'Animal de Laboratori. 
Dilluns 18  
√ Enviament d’un informe del CBC sobre l’Avanprojecte de llei catalana d’exercici de les 

professions titulades i de col·legis professionals a tots els grups parlamentaris. 
Dissabte 23  
√ Participació al “Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos” realitzat a Madrid. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Setembre 
Dimecres 7  
√ El CBC s’incorpora a la Guia de Residus 2006 publicada per TecnoAmbiente. 
Diumenge 11  
√ Participació als actes de celebració de la Diada de Catalunya a la Generalitat. 
Dijous 15  
√ Reunió de la Junta amb assessoria jurídica. 
Dimarts 20  
√ Participació a la reunió Anual de la Sociedad Española de Seguridad Alimentaria. 
Dijous 22  
√ Participació als actes de les Festes de la Mercè a l’Ajuntament de Barcelona. 
Dilluns 26  
√ Inici del curs pràctic de PCR en temps real al Laboratori Clínic. 
√ Assistència a la inauguració del curs 2005-2006 de l’Institut d’Estudis Catalans. 
Divendres 30  
√ Reunió del Consell Rector del Consorci de l’Observatori del Paisatge. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Octubre 
Dissabte 1 
√ Reunió de la Junta de Govern. 
Dimarts 4  
√ Inici del Curs de Capacitació per realitzar tractaments amb plaguicides. 
√ Assistència a la jornada “Història Clínica a Catalunya. Una eina al servei del ciutadà” 

del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 
Dijous 6  
√ Reunió de la Comissió de Publicacions. 
Dilluns 10  
√ Reunió de la Comissió de Biòlegs per a les Ciències de l'Animal de Laboratori. 
Dijous 13  
√ Conferència “Droga i Salut” del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 

Assisteix la Presidenta de la Comissió de Sanitat 
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Dimecres 19  
√ Inici del Curs d’Anàlisi de risc i sòls contaminants. 
√ Sol·licitud d’informació sobre la tramitació de l’Especialitat Sanitària dels biòlegs a la 

subdirecció general corresponent del Ministeri d’Educació i Ciència.  
Dilluns 24  
√ Participació al debat “Cap a un nou model de col•legis i associacions professionals? 

Relacions entre l’Administració i els professionals” de la Universitat Menendez Pelayo 
i la Fundació Ernest Lluch. 

Dimarts 25  
√ Sessió inaugural del Curs 2005-2006 de la Fundació Acadèmia de les Ciències 

Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears. 
Divendres 28  
√ Tramitació del reconeixement de la nostra formació com a crèdits de lliure elecció 

per als estudiants de la Universitat de Barcelona. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Novembre 
Dimecres 3  
√ Inici del Curs de Capacitació per realitzar tractaments amb plaguicides. 
√ Sessió inaugural del curs 2005-2006 de la Societat Catalana de Biologia, amb la 

conferència Els tres grans reptes de la biomedicina d’avui” del Dr. Valentí Fuster. 
Assisteixen la degana i la presidenta de la Comissió de Sanitat. 

Divendres 18  
√ Tramitació d’informe davant la Tresoreria General de la Seguretat Social de la 

Direcció Provincial de Girona relatiu a l’obligatorietat de la col·legiació per exercir de 
biòleg. 

Dilluns 21  
√ Reunió de la Junta de Govern amb representants de Banc de Sabadell (nou servei de 

visa al col·legiats). 
Dissabte 26  
√ Reunió de la Junta de Govern.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Desembre 
Dilluns 12  
√ Reunió de la Junta de Govern amb l’assessoria jurídica. 
Dimarts 13  
√ Publicació i tramesa del núm. 5 de la revista col·legial CBCAT. 
Dilluns 19  
√ Tarda del Col·legi: sessió informativa sobre les especialitats sanitàries. 
Dimecres 21  
√ Reunió del Consell Rector del Consorci de l’Observatori del Paisatge. 
Dimecres 28  
√ Sopar de Nadal del CBC. 
Dijous 29  
√ Reunió de la Junta amb l’assessoria jurídica. 
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3.XIFRES DEL COL·LEGI 
  
DADES COL·LEGIALS I DE L'ADMINISTRACIÓ 
 
Col·legiacions 
El nombre de col·legiats a final de 2005 és de 2.468, amb un total de 103 incorporacions. 
 
Biblioteca 
Ús quadrimestral de l’Aula informàtica de la Biblioteca per part dels col·legiats. 
 

Gener - Abril Maig - Agost Agost – Desembre Total 
81 54 70 205 

 
Atenció telefònica 
L’any 2005 s’ha atès 7.319 consultes telefòniques, quasi el 60% ha estat de col·legiats.  
 

Consultes telefòniques col·legiats    
Informació cursos 968  
Informació, gestions i serveis 3.164  
  4.132 
Altres consultes telefòniques   
No col·legiats 853  
Administració general 2.334  
  3.187 
Total consultes  7.319 

 
Compulses i visats 
L’any 2005 s’han visat 53 projectes de biòlegs i s’han compulsat 360 documents.  
 
Assessoria jurídica 
L’assessoria jurídica col·legial, que ofereix consulta gratuïta, ha rebut 112 consultes 
telefòniques o de correu electrònic i ha realitzat 11 entrevistes a col·legiats.  
 
Així mateix, assessora l’entitat col·legial en tots els assumptes jurídics. 
  
Borsa de Treball 
S’hi han incorporat i actualitzat 77 currículums i s'han dut a terme les corresponents 
entrevistes d'orientació professional. 
 
S’han difós 89 ofertes de treball, amb els següents percentatges per sector: 
24,7 % Medi ambient; 14,7 % Educació; 13,5 % Indústria farmacèutica; 11,2 % Sanitat; 
11,2 % Recerca i desenvolupament; 7,9 % Agroalimentari; 4,5 %; Biotecnologia; 5,6 % 
altres i 6,7 % Beques.  
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Activitats de formació continuada 
 
Cursos propis Hores Assistents 
Genètica del càncer (març) 20 29 
Introducció a la PCR en temps real (març) 10 28 
Embriologia Humana 20 14 
Tècniques de Laboratori de Diagnòstic prenatal 20 27 
Capacitació per realitzar tractaments amb plaguicides nivell qualificat  

1a. Edició 
2a. Edició 
3a. Edició 
4a. Edició 
5a. Edició 

67 
67 
67 
67 
67 

106 
 
 
 
 

Manteniment Higènico-sanitari d'instal·lacions de risc enfront a Legionella 
1a. Edició 
2a. Edició 

 
25 
25 

31 
 

 
PCR pràctic 16 10 
Anàlisis de risc i sòls contaminants 40 23 
   
Total 511 268 
 

Tramesa de publicacions, documents i informació 
 

 
Núm. Tipus Document-concepte 

Correu postal  
   

9.614 Butlletí Butlletí Informatiu mensual 
1.800 Dossier Memòria col·legial anual 
5.732 Fulletó Cursos i activitats 
7.508 Pàgines Documentació Junta General 

 5.217 Revista  Revista CBCAT número 4 i 5 
Correu electrònic    
 67.709 Butlletí CBC al Dia setmanal i 

Butlletí Informatiu mensual 
 16.706 C. electrònic Missatges activitats diverses 
 5.168 Pàgines Documentació Junta General 
 1.292 Dossier Memòria col·legial anual 
 3.139 C. electrònic Missatges rebuts 
 2.735 C. electrònic Missatges de resposta 
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Administració col·legial 
 
A continuació s’exposen les dades que corresponen al treball administratiu de la 
secretaria del Col·legi durant l’any 2005. 
 
Les àrees de l’activitat estan distribuïdes en:   
 
• Administració comptable : preparació i gestions de la documentació de tresoreria i de 

comptabilitat general. 
• Administració general : recepció, classificació i distribució de la informació. 
• Gestió informàtica : gestió de les bases de dades de les diverses aplicacions 

informàtiques.  
• Col·legiació : tràmits d’altes i baixes col·legials. 
• Comunicació col·legial : atenció telefònica i personal, recepció de les visites, gestió 

del correu electrònic, tant de les qüestions dels col·legiats així com la divulgació i 
l’elaboració de notícies. 

• Comunicació externa : documents i escrits a institucions, proveïdors, etc. 
• Formació : gestió dels cursos que organitza el CBC. 
• Gestió de morositat : seguiment dels impagats. 
• Serveis col·legials : tasques en relació amb la Biblioteca, la Borsa de treball, 

l’Assessorament jurídic i les publicacions. 
 
Així, la dedicació es distribueix : 
 
36 % comunicació col·legial; 
17% atenció directa del col·legiat, en relació amb els serveis del CBC; 
16 % administració comptable 
 9 % administració general (gestió de la morositat i arxiu) 
 2 % àrea de formació interna i de comunicació externa 
 1 % publicacions. 
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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 2005 
 
Sens dubte, el primer objectiu de la Junta en aquest àmbit ha estat el manteniment i la 
millora de la bona gestió econòmica que ha caracteritzat els exercicis precedents.  

L’anàlisi del balanç patrimonial de l’exercici 2005, a data 31 de desembre de 2005, 
manté l’augment de l’actiu col·legial (176.760,95 €) respecte el 2004 (147.112,62 €) i el 
2003 (114.066,95 €). Uns resultats que deriven de l’adopció de mesures per a la 
contenció de la despesa – seguint els criteris d’èxit d’exercicis precedents – i de 
l’augment dels ingressos procedents d’altres ingressos d’explotació, principalment, de les 
activitats formatives.  
 

Balanç de situació patrimonial any 2005 
 

ACTIU   Import (Euros) 
B) IMMOBILITZAT  32.083,57 
I. Despeses d'establiment 1.773,65  
II. Immobilitzacions immaterials 3.035,40  
III. Immobilitzacions materials 24.001,39  
IV. Immobilitzacions financeres 3.27.,13  
C) DESPESES A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS   1,28 
D) ACTIU CIRCULANT  144.476,10 
I. Deutors  3.437,91 

a. Clients per vendes i prestacions de serveis 2.596,90  
b. Dotació inicial. Deute del COB 0,00  
c. Administracions públiques 841,01  
d. Provisions  26.826,17 
IV. Inversions Financeres Temporals  114.126,83 
V. Tresoreria  285,19 
VII. Ajusts por periodificació   

    
TOTAL GENERAL (B+C+D)  176.760,95 

 PASSIU   Import (Euros) 

 A) FONS PROPIS  132.565,49 
1. Fons social 0,00  
2. Resultat d'exercicis anteriors 89.699,98  
3. Pèrdues i guanys 42.865,51  

 C) PROVISIONS PER RISCOS I DESPESES   22.078,47 
 D) CREDITORS A LLARG TERMINI  0,00 
 E) CREDITORS A CURT TERMINI  22.116,99 

1. Creditors comercials i altres 13.118,46  
2. Altres deutes no comercials 8.998,53  

 TOTAL GENERAL (A+C+D+E)  176.760,95 
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Pèrdues i Guanys 2005 
 

DEURE     Import € 
 A) DESPESES  278.913,69 
   3. Despeses de personal 106.204,75  
     a) Sous, salaris i assimilats 76.534,06   
     b)  Junta de Govern, Comissions i desplaçaments 7.740,09   
     c) Càrregues socials 21.930,60   
   4 Dotacions per amortitzacions d’immobilitzat 12.830,52  
   5. Variacions de les provisions de tràfic 12.587,60  
    b) Insolvències col·legials 4.787,60   
    c) Provisió dotació Consell General 7.800,00   
   6. Altres despeses d’explotació   
    a) Serveis exteriors 140.981,65  
   7. Per deutes amb empreses del grup 114,91  
 II. Resultats financers positius 6.194,26  
 III. Beneficis de les activitats ordinàries  42.865,51 
   
 VI. RESULTAT DE L’EXERCICI (BENEFICIS)   42.865,51 
   
 HAVER   Import € 
 B) INGRESSOS  321.779,20 
   1. Import net de la xifra de negocis (inscripció i quotes) 236.764,66  
   2. Altres ingressos d'explotació 82.972,00  
   3. Altres interessos, ingressos assimilats i extraordinaris 2.042,54  
      

 
Auditoria econòmica del CBC de l'any 2005 
 
Tal com es disposa en els Estatuts del CBC s'ha fet una auditoria dels estats financers del CBC  
pels auditors independents Faura-Casas. De l'Auditoria de comptes realitzada als estats 
financers de l’exercici 2005 es desprèn que aquest expressen en tots els aspectes significatius la 
imatge fidel del patrimoni i la situació financera del Col·legi. Aquest informe original està a 
disposició de tots els col·legiats a la seu del CBC. 

PROPOSTA PRESSUPOSTÀRIA PER L'EXERCICI 2006 
 
Per a l’exercici 2006, mantenint la línia actual de gestió, es pretén millorar i ampliar: 
 

 la presència del biòleg en tots els àmbits de la societat (mitjans de comunicació, 
renovació de la web, jornades i congressos, edició del directori professional, etc.); 

 la col·laboració amb les universitats en el nou context europeu de la formació 
superior i la posada en marxa d’un projecte d’apropament als estudiants;  

 l’anàlisi, la promoció i la difusió dels nous àmbits professionals (innovació, creació 
d’empreses, noves necessitats socials, etc.); 

 la formació continuada dels professionals, l’intercanvi i la promoció professional. 
 
La previsió diferencial entre les despeses i els ingressos s’assegura amb el resultat 
d’exercicis anteriors. 
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Pressupost 2006 
 DESPESES Euros 
62100001 Lloguer local 27.651 
62200000 Reparació i conservació 2.000 
62200001 Contractes de manteniment 300 
62300001 Serveis Professionals Independents 13.400 
62300002 Assessoria col·legiats 8.662 
62300003 Programes informàtics 620 
62300004 Comptable, tributació i adm. personal 3.450 
62500000 Primes d’assegurances 760 
62600000 Serveis Bancaris 360 
62700001 Relacions públiques 4.000 
62800001 Telèfon, mòbils, Internet 3.800 
62800002 Aigua 300 
62800003 Electricitat 1.200 
62800005 Manteniment Web 2.420 
62900001 Empreses neteja 5.390 
62900002 Mecanització, distribució 2.500 
62900003 Missatgeria 300 
62910000 Material Oficina 4.000 
62920000 Franqueig, segells 13.000 
62930002 Fotocopiadora /Fotocòpies 1.000 
62940000 Doc. Biblioteca 800 
62950001 Donatius i Gratificacions 100 
62950002 Altres despeses 2.200 
62960001 Activitats i Cursos 15.000 
62960002 Professorat d'activitats i cursos 31.000 
62960004 Projectes i activitats diverses 2.580 
62970001 Revista CBC 10.000 
62970002 Butlletins Informatius 3.800 
62970003 Altres Publicacions 4.400 
64000000 Salaris 81.111 
64200000 Seguretat Social 24.172 
64400002 Viatges Junta de Govern 4.000 
64400003 Altres despeses Junta CBC 4.700 
64400005 Contribució Consell General 8.120 
64500002 Altres col·laboradors 125 
64600001 C. Sanitat 600 
64600002 C. Medi Ambient 500 
64600003 C. Ensenyament 500 
64600005 C.BCAL 500 
64600006 C. Alimentació 500 
64600007 C. Publicacions 500 
64600004 Altres comissions 200 
64700000 Desplaçaments 1000 
64900001 Formació 300 
67800000 Eleccions Junta de Govern 4.000 
Grup 68 Amortitzacions d'immobilitzat 17.730 
69500000 Dotació per a insolvències 5.000 

  Total Despeses 318.551,35 
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 INGRESSOS Euros 
    
70100001 Col·legiacions B           1.440 
70100002 Col·legiacions C           1.800 
70200001 Quotes col·legiats 233.410 
70200002 Quotes altres. Any en curs 2.600 
75900000 Activitats i Cursos 55.000 
75950002 Visats 3.000 
75950003 Altres Serv. Adm. 50 
75960000 Fotocòpies 20 
75970000 Documentació 20 
75980000 Altres Ingressos 20 
76900000 Ingressos Financers 30 
77900000 Quotes morositat 1.700 
   
 Total Ingressos 299.070,00 
    

 
 
 
 
 
 

TOTAL DESPESES 318.551,35 
TOTAL INGRESSOS 299.070,00 

 
 
 
 
 

  INVERSIONS PREVISTES PER L’ANY 2006 
 
Material informàtic 600 
Fotocopiadora/impressora 600 
Mobiliari i infraestructures 600 
  
Total d’inversions previstes 1.800 

 
 






