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PRESENTACIÓ 

Un any més, us presentem la Memòria del CBC, perquè pugueu conèixer l'activitat duta a terme 
durant l'exercici 2012 i valorar les actuacions que es proposen per al 2013, d'acord amb el Pla 
estratègic institucional que vam acordar en la Junta General. 

Pel que fa al 2012, destacar algunes de les mesures aplicades en el desplegament d’aquest Pla i, això, 
malgrat la reducció dels ingressos i la contenció de la despesa, atès que, com sabeu, en funció del 
difícil context, vam convenir no incrementar les quotes col·legials ni el cost dels serveis oferts. 

 No obstant i això, en l'àmbit de la promoció professional i social, entre d'altres, assenyalar la 
participació en l'Associació Intercol·legial de col·legis professionals de Catalunya, en l'Agenda 21 de 
l'Ajuntament de Barcelona, en la Fira Bizabarcelona de l'emprenedor, en el Pla de Salut 2011-2015 de 
la Generalitat de Catalunya, en el I Congrés Global Qüestions on Advanced Biology de la Societat 
Catalana de Biologia o en les sessions informatives als estudiants de les Facultats de Biologia catalanes; 
l'organització de l'Olimpíada de Biologia amb les universitats catalanes i del Concurs BioImatges, 
adreçat a professors i estudiants de secundària; i les col·laboracions amb el Grup AENOR relatiu a les 
normes ISO sobre Reproducció Assistida, amb el Consell rector de l'Observatori del Paisatge, o amb la 
campanya del Banc d'Aliments.  

A més, cal destacar les diverses Tardes del Col·legi, organitzades com a un servei per a l'actualització 
professional, enguany relatives, per exemple, a l'epidemiologia dels virus causants de gastroenteritis i 
hepatitis a Catalunya, les aplicacions de l'espectofotometria de masses en el diagnòstic microbiològic, 
els fonaments i aplicacions mèdiques dels microarrays, els retrovirus i la síndrome de fatiga crònica, la 
microbiologia dels aliments o els protocols de Chagas a Catalunya.  

 I, finalment, en aquesta Memòria, també trobareu el detall de la formació especialitzada duta a 
terme, les dades dels diversos serveis oferts als col·legiats (l’assessorament legal i financer, les 
assegurances, la borsa de treball, la tramesa d'informacions d’interès, etc.) i els resultats econòmics 
auditats de l'entitat.  

Quant al 2013, avançar-vos el projecte de pressupost i les propostes relatives al desenvolupament de 
nous aspectes del nostre Pla estratègic, com ara l’adaptació de l’entitat professional al desplegament 
dels nous plans d’estudi en el marc normatiu de l’Espai Europeu d’Educació Superior o a les noves 
directives europees i estatals de l’exercici professional, la incorporació de nous serveis de qualitat o 
l’impuls d’una major presència i prestigi social de les nostres activitats, mitjançant diverses actuacions. 

La Junta de Govern 
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Memòria de l’exercici 2012 i Pla d’actuació per al 2013 
 
 

 RESUM DE L'AGENDA COL·LEGIAL ‘12  
 
[Descriptors d’activitat: * promoció  • professió  ◊ institucional □ formació] 

 
GENER 
 
Dimecres 11 
- Seminari de Participació per la Sostenibilitat de l’Agenda 21 de l’Ajuntament de Barcelona. 

Assisteix en representació de la CMA Jose Luis Casanova. • ◊ 
Dimarts 24 
- Reunió del Consell Rector de l’Observatori del Paisatge. Assisteix Fàtima Sarrà membre de la 

Comissió de Medi Ambient. ◊ * 
Dimecres 25 
-  Tarda del Col·legi: Epidemiologia dels virus causants de gastroenteritis i hepatitis a 

Catalunya. • □ * 
Dilluns 30 
-  Lliurament dels premis del Concurs de Fotografia Biològica Bioimatges 2011. ◊ * 
Dimarts 31 
-  Reunió de la Comissió Organitzadora de l’Olimpíada de Biologia de Catalunya. • ◊ * 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FEBRER 
 
Dimecres 1 
- Seminari de Participació per la Sostenibilitat de l’Agenda 21 de l’Ajuntament de Barcelona. 

Assisteix en representació de la CMA Jose Luis Casanova. • ◊ 
- Inici del Curs: Capacitació per a tractaments amb plaguicides. □ 
-  Renovació domini "cbc.cat".  * ◊  
Dimarts 7 
- Assistència a l’acte de lliurament dels Premis Nacionals de Recerca 2011. ◊ * 
Dimecres 8  
-  Revisió i inspecció CBC: seguretat i incendis. ◊ 
Dissabte 11 
-  Celebració de l’Olimpíada de Biologia de Catalunya 2012. • ◊ * 
Divendres 17 
-  Participació a la Taula Tècnica de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de 

Catalunya. ◊ * 
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Dimarts 21 
-  Lliurament de Premis de la I Olimpíada de Biologia de Catalunya. • ◊ * 
Dimecres 22 
- Seminari de Participació per la Sostenibilitat de l’Agenda 21 de l’Ajuntament de Barcelona. 

Assisteix en representació de la CMA Jose Luis Casanova. • ◊ 
Dilluns 27 
- Prova de capacitació del curs de Plaguicides. □ 
Dimecres 29  
-  Tarda del Col·legi: Histocompatibilitat a l’any 2012. • □ * 

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MARÇ 
 
Dijous 1 
- Participació al X Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic. Lliurament del premi al 

millor pòster del Congrés. • ◊ * 
- Acreditació del Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries al les 

xerrades III Actualització en el diagnòstic clínic 2012. • □ 
Divendres  2 
- Assistència a l’acte de presentació de l’Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat a 

Catalunya. ◊ 
Dilluns 5 
- Curs “Aplicació de les noves tecnologies a la Genètica Humana”. • □ * 
- Participació al Fòrum de debat de l’Aliança 4 Universitats sobre els reptes del 

coneixement.“Diàlegs Barcelona-Madrid”, organitzat per la Universitat Pompeu Fabra. ◊ * 
Dimarts 6 
- Participació de la col·legiada Marta Luna com a representant del CBC en el Grup d’AENOR 

per elaborar la norma ISO 9001 sobre Reproducció Assistida. • ◊ 
Dimecres 7 
- Lliurament a l’Institut Nacional d’Estadística per la seva publicació a l’”Estadística de 

Profesionales Sanitarios Colegiados del año 2011”, dels biòlegs sanitaris col·legiats en el CBC. 
• ◊ * 

Dimecres 14 
- Seminari de Participació per la Sostenibilitat de la Agenda 21 de l’Ajuntament de Barcelona. 

Assisteix en representació de la CMA Jose Luis Casanova. • ◊ 
Dijous 15 
- Signatura del conveni de col·laboració entre la Fundació URV i el CBC per l’organització del 

curs “Qualitat biològica dels rius. Els índex de macroinvertebrats”. • ◊□ *  
 Dissabte 17 

- Col·laboració en la I Jornada de la Biologia a l’Ensenyament organitzat per la Societat 
Catalana de Biologia. • ◊  * 

Dilluns 19 
- Curs “Avenços en Tècniques de Diagnòstic Prenatal”. • □ * 
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Dimarts 20 
-  Reunió de la Junta de Govern. ◊ 
-  Reunió de la Comissió Organitzadora Olimpíada de Biologia de Catalunya. • ◊ * 
Divendres 23 
-  Participació a la V Trobada de Col·legis Professionals de Catalunya dins de les Jornades de 

Món Empresarial. ◊ 
Dimecres 28 
-  Tarda del Col·legi: Immunitat en el tracte genital femení. • □ * 
Dijous 29 
-  Convocatòria Junta General Ordinària. • ◊ 
-  Enviament Memòria CBC 2011. ◊ * 
Divendres 30 
-  Participació a la Taula Tècnica de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de 

Catalunya. ◊ * 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ABRIL 
 
Dimarts 10 
- Reunió del Comitè de Bioètica de Catalunya. • ◊ * 
Dimecres 11 
- Seminari de Participació per la Sostenibilitat de l’Agenda 21 de l’Ajuntament de Barcelona. 

Assisteix en representació de la CMA Jose Luis Casanova. • ◊ 
- Participació a la Junta Directiva de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de 

Catalunya. ◊ * 
Dijous 12 
- Reunió: Departament de Sanitat, prova de capacitació del curs de Plaguicides. □ 
Dilluns 16 
-  Reunió amb el Banc de Sabadell, millores dels serveis financers pels col·legiats. ◊ * 
Dimarts 17 
- Designació de Jordi Balsells com a representant del CBC a la Comissió d’Avaluació i 

Seguiment  per l’aplicació de la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les 
activitats. • ◊ 

Dijous 19 
- Homologació per part de l’Institut d’Estudis de la Salut dels Cursos pel manteniment 

higiènico-sanitari d’instal·lacions de risc enfront de Legionel·la. • □ 
Dimarts 24 
- Participació de la col·legiada Marta Luna com a representant del CBC en el Grup d’AENOR 

per elaborar la norma ISO 9001 sobre Reproducció Assistida. • ◊ 
Dimecres 25 
-  Tarda del Col·legi: Fundamentos y aplicaciones de los mciroarrays en medicina. • □ * 
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Dijous 26 
-  Reunió de la Junta de Govern. ◊ 
-  Junta General Ordinària.  ◊ 
Divendres 27 
-  Participació la Taula Técnica de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de 

Catalunya. ◊ * 
Dilluns 30 
-  Participació a la Junta Directiva de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de 

Catalunya. ◊ * 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MAIG 
Dimecres 2 
- Acord de serveis amb Clínica Londres. ◊ *  
Divendres 4 
- Prova de capacitació del curs de Plaguicides. □ 
Dimarts 8 
- Curs pel manteniment higiènico-sanitari d’instal·lacions de risc enfront de Legionel·la. • □ 
- Acreditació del Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries al 

curs “Avenços en Tècniques de Diagnòstic prenatal”. • □ 
- Acreditació del Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries al 

curs “Aplicació de les noves tecnologies a la Genètica Humana”. • □ 
Dimecres 9 
- Seminari de Participació per la Sostenibilitat de l’Agenda 21 de l’Ajuntament de Barcelona. 

Assisteix en representació de la CMA Jose Luis Casanova. • ◊ 
- Acord de serveis amb Parking VIP Aeroport de Barcelona. ◊ * 
Dilluns 14 
- Reunió del Consell Rector de l’Observatori del Paisatge. Assisteix Fàtima Sarrà membre de la 

Comissió de Medi Ambient. ◊ * 
Dimarts 15 
-  Participació a la Junta Directiva de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de 

Catalunya. ◊ * 
- Acord de serveis amb Restaurante el Dento. ◊ * 
Dimecres 23 
-  Reunió de la Comissió Organitzadora de l’Olimpíada de Biologia de Catalunya. • ◊ * 
- Assistència al Taller Divulgació Científica de la Facultat de Biologia de la Universitat de 

Barcelona. ◊ * 
Dimarts 29 
-  Taller: 22 consells per la recerca de feina. Col·laboració amb Porta22. • □ * 
- Acord de serveis Hotel Món Sant Bernat. ◊ * 
Dimecres 30 
-  Tarda del Col·legi: Aplicacions de l’espectometria de masses en el diganòstic microbiològic.  
• □ * 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JUNY 
 
Divendres 1 
-  Participació a la Taula Tècnica de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de 

Catalunya. ◊ * 
Dimarts 5 
- Examen de capacitació del curs pel manteniment higiènico-sanitari d’instal·lacions de risc 

enfront de Legionel·la. □ 
Dimecres 6 
-  Participació a la Junta Directiva de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de 

Catalunya. Assisteix Margarida Gual Vicedegana del CBC. ◊ *  
Dijous 7 
- Reunió amb diverses entitats bancàries ◊   
Dimarts 12 
-  Taller: 22 consells per la recerca de feina. Col·laboració amb Porta22. • □ * 

 Dimecres 13 
- Fira Bizbarcelona: la fira de l’emprenedor. El CBC col·labora i participa en el Networking 

interprofesional. • ◊* 
- Reunió plenària del Comitè de Bioètica de Catalunya. ◊ * 
Dijous 14 
- Jornada de  Presentació de l’Associació Intercol·legial a BizBarcelona. ◊* 
Divendres 15 
- Col·laboració en el Màster Internacional en Energia, Agroecologia i Territori organitzat per la 

Càtedra Unesco de Sostenibilitat de la UPC. • ◊* 
Dimarts 26 
- Participació al lliurament del VII Premi a la Investigació Biomèdica atorgada pel Banc de 

Sabadell. ◊ * 
- Participació a la presentació dels llibres de disseny i vigilància ambiental. Assisteix Fàtima 

Sarrà. ◊* 
Dimecres 27 
- Tarda del Col·legi: Els retrovirus XRMV i la seva associació amb la síndrome de fatiga crònica 

i el càncer de pròstata. • □ * 
-  Reunió de la Junta de Govern. ◊ 
- Participació a la Junta Directiva de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de 

Catalunya. ◊ * 
Dimarts 28 
- Participació de la col·legiada Marta Luna com a representant del CBC en el Grup d’AENOR 

per elaborar la norma ISO 9001 sobre Reproducció Assistida. • ◊ 
Divendres 29 
-  Participació a la Taula Tècnica de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de 

Catalunya. ◊ * 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JULIOL 
 
Dilluns 9 

- Col·laboració en el I Congrés Global Questions on Advanced Biology organitzat per la 
Societat Catalana de Biologia. • ◊ * 

Dijous 11 
- Seminari: Eines 2.0. Aplicades a l’Educació. • □ * 

 Dilluns16 
- Publicació revista CBCAT núm. 18. • ◊ * 
Dilluns 30 
- Acord de serveis amb Montepio Girona. ◊ * 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SETEMBRE 
 
Dimarts 11 
- Assistència a l'acte commemoratiu de la Diada Nacional de Catalunya. ◊ 
Dimarts 18 
- Sol·licitud d’informació de la Comissió de Medi Ambient del CBC al Departament de Medi 

Ambient sobre el projecte “Barcelona Word”. • ◊ * 
Dimecres 19 
- Reunió de la Comissió Organitzadora de l’Olimpíada de Biologia de Catalunya. • ◊ * 
Dimecres 24 
- Participació a la Junta Directiva de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de 

Catalunya. Assisteix Ramon Jordana Secretari de la Junta de Govern del CBC. ◊ *  
Dimarts 25 
- Reunió de la Junta de Govern. ◊ 
Divendres 28 
- Inici del Curs: Capacitació per a tractaments amb plaguicides. □ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OCTUBRE 
 
Dimarts 2 
-  Reunió de la Comissió de Medi Ambient. • 
Dilluns 8 
- Assignació per part de la Biblioteca de Catalunya del Número Internacional Normalitzat de 

Publicacions en Sèrie ISSN a la revista del col·legi CBCAT. ◊  
- Renovació del conveni d’activitats formatives amb IUSC. □ 
Dimarts 9 
- Homologació per part de l’Institut d’Estudis de la Salut dels Cursos pel manteniment 

higiènico-sanitari d’instal·lacions de risc enfront de Legionel·la. • □ 
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Dimecres 10 
- Reunió del Comitè de Bioètica de Catalunya. ◊ * 
- Acord de serveis amb Centre Mèdic QMS. ◊ * 
Dilluns 22 
- Reunió de la Comissió de Medi Ambient. • 
- Acord de serveis amb Club Turó Barcelona. ◊ * 
Dimecres 24 
- Participació a la Junta Directiva de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de 

Catalunya. ◊ * 
Dijous 25 
- Participació al Debat sobre la Recerca Avui de la Societat Catalana de Biologia. • ◊ * 
Divendres 26 
-  Participació a la Taula Tècnica de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de 

Catalunya. ◊ * 
Dilluns 29 
- Prova de capacitació del curs de Plaguicides. □ 
- Assistència al lliurament del Premi Ramón Margalef. ◊ * 
Dimecres 30 
-  Tarda del Col·legi: Microbiologia dels aliments: perills actuals a la comunitat i en malalts 

immunodeprimits. • □ * 
-  Renovació de la susbcripció a la base de dades de 40.000 empreses de Catalunya. ◊ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------  
NOVEMBRE 
 
Dijous 12 
- Reunió: Departament de Sanitat, prova de capacitació del curs de Plaguicides. □ 
Dimarts 13 
- Constitució de la Comissió d’Avaluació i Seguiment de la Llei 20/2009. Assisteix Jordi Balsells. 
Dilluns 19 
-  Participació a la jornada d’Internacionalització dels professionals col·legiats. • □ * 
-  Renovació de la Signatura digital del CBC amb Camerfirma. ◊ 
Dijous 22 
- Auditoria econòmica del CBC. ◊ 
Dimarts 26 
- Participació de la col·legiada Marta Luna com a representant del CBC en el Grup d’AENOR 

per elaborar la norma ISO 9001 sobre Reproducció Assistida. • ◊ 
-  Reunió amb l'Assessoria jurídica. ◊ 

 Dimecres 28 
- Adhesió a la campanya de la Fundació Banc d’Aliments amb la recollida d’aliments a la 

seu del CBC. ◊ * 
-  Tarda del Col·legi: Protocols d’actuació de Chagas a Catalunya. • □ * 
 
 



 10 

Divendres 30 
- Sessió: Sortides professionals de l’Aqüicultura a Catalunya a la Facultat de Biologia de la UB. 
• □ ◊ * 

- Participació a les diverses activi titats del dia de l’Aqüicultura • ◊ *  
- Participació a la Junta Directiva de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de 

Catalunya. ◊ * 
- Participació a la Taula Tècnica de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de 

Catalunya. ◊ * 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DESEMBRE 
 
Dissabte1 
- Participació a la 2a. Jornada de Pla de Salut 2011-2015 organitzada per la Generalitat de 

Catalunya. Assiteix Margarita Salvadó, Vicedegana 2ona. del CBC. • ◊ *    
Dimarts 4 
- Assistència a l’acte de cloenda del Centenari de la Societat Catalana de Biologia. ◊ * 
Dilluns 10 
- Publicació número 19 de la revista CBCAT. • * 
Dimarts 11 
- Signatura del “Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022”. Signa el representant del 

CBC Jose Luís Casanova, membre de la Comissió de Medi Ambient. ◊ * 
Dimecres12 
-  Enviament de l'actualització de la base de dades dels Pèrits a la Generalitat de Catalunya. • 
- Participació a la Junta Directiva de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de 

Catalunya. Assisteix Ramon Jordana Secretari de la Junta de Govern del CBC. ◊ *  
- Reunió del Consell Rector de l’Observatori del Paisatge. Assisteix Fàtima Sarrà,  membre de 

la Comissió de Medi Ambient. ◊ * 
Dijous 13 
-  Designació al Degà del CBC, Emili Fadurdo per formar part del Comité d’Honor el Congrès 

de la Societat Espanyola de Microbiologia. • ◊ *  
-  Reunió de la Junta de Govern. ◊ 
Dilluns 17 
- Reunió del Consell Rector de l’Observatori del Paisatge. Assisteix Fàtima Sarrà membre de la 

Comissió de Medi Ambient. ◊ * 
Dimarts 18 
-  Reunió de la Comissió Organitzadora de l’Olimpíada de Biologia de Catalunya. • ◊ * 

 
Àrees d’activitat col·legial (percentatges) 

 
Professional Institucional Promoció Formació 

23,1 34,5 30,6 11,8 
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LES XIFRES ’12 
 

Col·legiats i nous col·legiats (desembre de 2012) 
 

Total col·legiats:                 2.368     Nous col·legiats: 62  
Total Societats Professionals:     9    

           
Visats 

 
Núm. de visats:          39 

 
Visats per àmbit % 
Aqüicultura 8 
Avaluació d'impacte ambiental i mesures correctores 23 
Gestió de Residus 59 
Llicències ambientals i plans urbanístics 10 

 
 

Assessorament legal 
 

El CBC posa a la disposició dels col·legiats un servei d’assessoria jurídica on tenen la 
possibilitat de fer consultes jurídiques, professionals o particulars. A l’any 2012 aquest 
servei ha estat utilitzat per 68 col·legiats en els següents àmbits  
 

Âmbit                    (68) Núm. 
Laboral 37 
Especialitat sanitària 1 
Societats Professionals 1 
Civil 14 
Fiscal 12 
Successions 2 
Altres 1 
    Total 68 

 
Compulses 

 
Total núm. de compulses  327 
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Borsa de Treball 
 
Incorporem les ofertes que ha gestionat directament la BORSA DE TREBALL del CBC en els 
diferents àmbits:  

Ofertes per sector      (41) % 
Medi Ambient 12,2 
Sanitat 34,2 
Biotecnologia (I+D) 2,4 
Indústria farm.-química 19,5 
Docència 4,8 
Comercial 17,2 
Altres 9,7 
No s’inclouen les beques  

 
Així mateix per facilitar el flux d’informació sobre ofertes de treball, el CBC fa una recerca 
exhaustiva i generalista de les ofertes de treball per al nostre col·lectiu a diferents webs i 
portals on line i les posem a la disposició de tots els col·legiats. En aquest any 2012 hem fet 
arribar un total de 308 ofertes de treball. També es recull i s’envia la consulta directa de 
totes les convocatòries del sector públic (ajuntaments, corporacions locals i autonòmiques) i 
les beques i premis que es publiquen tant al sector públic com privat (a l’any 2012 han estat 
un total de 317). 
 

Trameses informació CBC AL DIA 
 

El medi de comunicació del CBC amb els col·legiats és principalment el butlletí informatiu 
electrònic CBC al DIA que amb una periodicitat setmanal s’envia a tots els col·legiats per 
correu electrònic i que es pot visualitzar en tres formats diferents a la web (pdf, htlm i word). 
Aquest butlletí recull les noticies, informacions, activitats, serveis, ofertes de treball, beques, 
etc. de l’àmbit de la ciència en general i de la Biologia en particular que el col·legi organitza, 
cerca, recopila i organitza per posar-ho a la vostra disposició. Durant aquest any 2012 s’ha fet 
un esforç de recerca i recollida d’aquesta informació incrementant-ne en més d’un 38% el 
número de items inclosos en el CBC AL DIA. 

 
Nous items inclosos en el CBC AL DIA 

 
2009 2010 2011 2012 
493 901 1.087 2.803 



 13 

 
 

 
Activitats de Formació continuada 

 
Cursos propis i jornades Hores Inscrits 

Curs Manteniment Higenico-sanitari d'instal·lacions de risc enfront a 
Legionella. 25 18 
Curs Avenços en Tècniques de Diagnòstic Prenatal. 20 14 
Curs aplicació de les noves tecnologies a la Genètica Humana. 20 23 
Taller 22 consells per la recerca de feina (dues edicions) 4 52 
Eines 2.0. aplicades a l’educació. 4 11 
Capacitació tractaments amb plaguicides (dues edicions).  67 46 

 
Tardes del CBC i Jornades  

 

Epidemiologia dels virus causants de gastroenteritis i hepatitis a 
Catalunya 

 
2,5 36 

Histocompatibilitat a l'any 2012 2,5 36 
Immunitat en el tracte genital femení 2,5 36 
Aplicacions de l'espectrometria de masses en el diagnòstic 
 microbiològic 

2,5 
35 

Funcionamientos y aplicaciones de los microarrays en medicina 2,5 35 
Els retrovirus XRMV i la seva associació amb la síndrome de 
fatiga crònica i el càncer de pròstata 

2,5 
36 

Microbiologia dels aliments: perills actuals a la comunitat i en 
malalts immunodeprimits 

 
2,5 34 

Protocols d'actuació de Chaga a Catalunya 2,5 35 
Resultado de la implantación de un programa de Screening en el 
càncer colorrectal 2,5  35 

   
   Total assistents 162,5 482 

Altres activitats   

Lliurament Premis del Concurs Fotografia Biològica. Bioimatges 2011.   
 

32 
Fira d’emprenedors BizBarcelona  55 

5B 
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Resultats econòmics de l’exercici 2012 
 
L'objectiu de la Junta de Govern en aquest àmbit ha estat el de no incrementar de la quota 
col·legial i els preus les activitats formatives això ha contribuït a la disminució dels ingressos 
previstos. A la vegada ha establert una forta disminució de la despesa mantenint una major oferta 
i qualitat de serveis. Així mateix, s’han posat en marxa els continguts  més importants del nou Pla 
Estratègic del CBC que s’anirà implementant en els propers exercicis. 
L’anàlisi del balanç de situació patrimonial de l'exercici 2012, a data 31 de desembre, mostra 
l'augment de l'actiu col·legial (385.735,99€) de més de l ‘11%  respecte a l’any 2011 (346.354,64 €).  
 

Balanç de situació patrimonial any 2012 
ACTIU   Import (Euros) 
B) IMMOBILITZAT  4.333,43 
III. Immobilitzacions materials 1.060,30  
IB. Immobilitzacions financeres 3.273,13    
D) ACTIU CIRCULANT  381.402,56 
    I. Deutors  3.382,63 

  a. Clients per vendes i prestacions de serveis 1.526,85  
  c. Administracions públiques 1.855,78  
IB. Inversions Financeres Temporals  342.120,96 
V. Tresoreria  35.898,97 
   

TOTAL GENERAL (B+D)  385.735,99 
   
 PASSIU  Import (Euros) 
 A) FONS PROPIS  214.751,16 

2. Resultat d’exercicis anteriors 204.908,96  
3. Guanys 9.842,20 

 
 

 C) PROVISIONS PER RISCOS I DESPESES   138.225,80 
 E) CREDITORS A CURT TERMINI  32.759,03 

1. Creditors comercials i altres 32.759,03  
   

 TOTAL GENERAL (A+C+E)  385.735,99 
3 
 

 
L'import de les quotes per l'any 2012 ha estat: Col·legiació: 113,1 € (cost anual), Col·legiació reduïda (justificant la situació 
d'atur): 78,7 € (cost anual), Inscripció al col·legi: 60 €, Inscripció al col·legi reduïda: 24 € (si fa menys de dos anys de la 
llicenciatura), Inscripció al Registre de Societats Professionals: 100 €, Visat mínim: 24,60 € 
 
Auditoria econòmica del CBC de l'any 2012 
D’acord amb els Estatuts del CBC s'ha realitzat una auditoria dels estats financers i dels 
comptes del Col·legi per part d’auditors independents (Cortés i Asociados Auditores), els quals 
expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació 
financera. L’informe d’auditoria està a disposició de tots els col·legiats a la seu del CBC. 
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Pèrdues i Guanys 2012 

     Import €  
INGRESSOS   312.420,04 
   Import net de la xifra de negocis (inscripcions i quotes) 268.890,84   
   Import activitats formatives 31.921,00   
   Import visats 1.928,50   
   Altres ingressos d'explotació 2.763,18 

 
  

   Ingressos financers 6.916,52   
    
DESPESES    
 Despeses general   -302.577,84 
  -246.849,24 

 
 

      Salaris, Comissions i Despeses Junta G. 
 

-105.266,26   
      Retribucions membres Junta de Govern 0,00   
    
      Càrregues socials -25.112,78   
      Serveis exteriors 116.470,19   
 Altres despeses     -55.728,60 

  
 

       Insolvències col·legials -4.015,05   
       Dotació provisió responsabilitats -50.000,00 

 
  

       Amortització immobilitzat -432,91   
       Impost sobre Societats -1.280,64   
    
 VI. RESULTAT DE L’EXERCICI (BENEFICIS)    9.842,20 

 
 
4BPROPOSTA PRESSUPOSTÀRIA PER L'EXERCICI 2013 
 
Presentem per l'any 2013 un pressupost basat prioritàriament en el no increment de costos dels 
serveis als col·legiats (manteniment de la quota col·legial des de l’any 2011) i la implementació del 
Pla Estratègic i de comunicació del CBC que incorpora entre altres objectius:  

- Posar en marxa les mesures del Pla Estratègic del CBC. 
- Promoció i adaptació del CBC als nous graus del Pla de Bolonya a les Universitats. 
- Mantenir i oferir als col·legiats nous serveis de qualitat.  
- Promocionar i incrementar la presència social de cada una de les activitats 

professionals dels biòlegs. 
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   DESPESES 
 

Euros 
 62100001 Lloguer local 30.594,03 

62200000 Reparació i conservació 1.300,00 
62200001 Contractes de manteniment 1.800,00 
62300001 Serveis Professionals Independents 33.000,00 
62300002 Assessoria col·legiats 12.786,48 
62300003 Programes informàtics 1.200,00 
62300004 Comptable, tributació  4.068,24 
62400000 Desplaçaments  2.000,00 
62500000 Primes d’assegurances 865,00 
62600000 Serveis Bancaris 800,00 
62700001 Relacions públiques 500,00 
62800001 Telèfon, Internet 2.700,00 
62800003 Electricitat i Aigua 2.330,00 
62800005 Manteniment Web 4.000,00 
62900001 Empreses neteja 4.355,95 
62900002 Mecanització, distribució  1.300,00 
62900003 Missatgeria 150,00 
62910000 Material Oficina 3.200,00 
62920000 Franqueig, segells 4.000,00 
62930002 Fotocopiadora /Fotocòpies 600,00 
62940000 Doc. Biblioteca 400,00 
62950001 Donatius i Gratificacions 100,00 
62950002 Altres despeses 2.000,00 
62960001 Activitats i Cursos 22.000,00 
62960004 Projectes i activitats diverses 16.000,00 
62970001 Revista CBC 10.000,00 
62970002 Butlletins Informatius 200,00 
62970003 Altres Publicacions 3.000,00 
64000000 Salaris 100.103.52 
64200000 Seguretat Social 27.926,40 
65900001 Despeses Junta CBC 7.000,00 
65900010 Altres col·laboradors 125,00 
65900009 Comissions i grups de treball 4.800,00 
64900001 Formació 200,00 
   
 Total Despeses Generals 305.404,58 
   

Altres Despeses  
 Inversions material Informàtic i mobiliari 1.000,00 
 Impost Societats 1.000,00 
Grup 68 Amortitzacions d'immobilitzat materials 2.000,00 
69590000 Dotació per a insolvències 4.500,00 
69590001 Dotació provisió responsabilitats  25.000,00 
 Total Altres Despeses  33.900,00 
   
 TOTAL DESPESES 
 

  

338.904,58 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 

  
   
TOTAL DESPESES 338.904,58 
  
TOTAL INGRESSOS 298.040,00 
   
 INGRESSOS Euros 
70100001 Col·legiacions B           600,00 
70100002 Col·legiacions C           1.500,00 
70200001 Quotes col·legiats 260.990,00 
70200002 Quotes altres. Any en curs 1.600,00 
75900000 Activitats i Cursos 25.000,00 
75950002 Visats 1.200,00 
75950003 Altres Serv. Adm. i fotocòpies 50,00 
75980000 Altres Ingressos 100,00 
76900000 Ingressos Financers 7.000,00 
   
 Total Ingressos 298.040,00 
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