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PRESENTACIÓ 
 
Us presentem la Memòria de l’exercici 2013 del Col·legi de Biòlegs de Catalunya, amb el breu resum 
de l'activitat duta a terme el darrer any, i us informem dels avenços en el Pla estratègic acordat per la 
seva Junta General. 
  
Pel que fa al 2013, destacar la implantació de les primeres fases del Pla Estratègic, en especial, en 
l’àmbit de la comunicació col·legial, interna i externa. Però, també la continuació del treball amb la 
intercol·legial catalana, l’oferta continuada de formació especialitzada i acreditada i de xerrades o 
”Tardes del Col·legi”, l’organització d’una nova edició de l’Olimpíada de Biologia de Catalunya per 
als universitaris i del concurs Bioimatges per al professorat i l’alumnat de secundària; la representació a 
diversos consells, comissions, patronats, institucions o entitats i l’oferiment de nous serveis i activitats als 
col·legiats.  
  
En aquesta Memòria, hi ha també el detall de la formació realitzada, de les dades de participació en 
les activitats i els serveis oferts, així com dels resultats econòmics auditats de l’exercici 2013.  
  
Quant al 2014, avançar-vos el projecte de pressupost i les noves actuacions relatives al Pla estratègic. 
En breu, es publicarà el nou web institucional i el CBC tindrà presència a les “xarxes socials”, 
s’incorporaran nous titulats en Grau, amb les distintes especialitzacions i títols, es desenvoluparà la 
figura del pre-col·legiat i s’incrementarà la nova oferta de serveis de qualitat. 
  
Finalment, recordar-vos els eixos principals d’aquest treball estratègic institucional: la renovació de la 
imatge corporativa, l’augment de la col·laboració amb les universitats, l’establiment de consells 
d’experts i la reactivació de les comissions, l’ampliació dels serveis i les activitats ofertes al col·legiat i la 
implantació de nous protocols de gestió.  

 

 

 

La Junta de Govern 
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Memòria de l’exercici 2013 i Pla d’actuació per al 2014 
 
 

 RESUM DE L'AGENDA COL·LEGIAL ‘13  
 
[Descriptors d’activitat: * promoció  · professió  ◊ institucional □ formació] 
 
GENER 
 
Dilluns 14 
- Prova de capacitació del curs de Plaguicides. □ 
Dijous 17  
- Reunió de mentoratge de Jordi Carreres amb alumnes de la facultat de biologia de la 

U.B. a l’àmbit de l’Aqüicultura. · 
Dijous 24 
- Assistència al lliurament de la medalla d’or al Mèrit científic de la Generalitat de 

Catalunya. ◊ *  
Dimecres 23 
-  Tarda del Col·legi: Un biobanco especial para una donación única: la sangre de cordón 

umbilical. · □ * 
-  Reclamació a l’Ajuntament de Molins de Rei la creació d’una borsa de Tècnics de Medi 

Ambient on no s’inclouen els biòlegs. · * 
Dilluns 28 
-  Reunió de la Comissió Organitzadora de l’Olimpíada de Biologia de Catalunya. · ◊ * 
-  Posada en marxa del nou servei pels col·legiats de correu corporatiu gratuït 

@cbiolegs.cat  · ◊ *  
Dimecres 30 
-  Acreditació del Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries a 

les xerrades IV Actualització en el diagnòstic clínic 2013. · □ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FEBRER 
 
Divendres 1 
-  Participació a la Taula Tècnica de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de 

Catalunya. ◊ * 
-  Renovació domini "cbc.cat".  ◊ *  
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Dimecres 6  
- Reunió del Degà del CBC amb el director del Zoo de Barcelona per establir un conveni 

de col·laboració. ◊ * 
- Nou servei pels col·legiats del CBC promocionant la imatge col·legial mitjançant segell 

col·legial i targetes corporatives. · ◊ * 
-  Revisió i inspecció CBC: seguretat i incendis. ◊ 
Dissabte 9 
-  Celebració de l’Olimpíada de Biologia de Catalunya 2013. · ◊ * 
Dimarts 19 
- 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 de la Comissió Organitzadora de l’Olimpíada de Biologia de Catalunya. · ◊ * 
-  Reunió Junta de Govern del CBC. 
Divendres 22 
-  Participació a la Taula Tècnica de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de 

Catalunya. ◊ * 
-  Renovació de la marca “CBCAT”. * ◊ 
Divendres 22 
-  Acreditació del Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries al 

IB curs avanços en reproducció humana. · □ 
-  Lliurament de Premis de I’Olimpíada de Biologia de Catalunya. · ◊ * 
Dimecres 27 
-  Tarda del Col·legi: Citogenètica. Cercant la millora del diagnòstic mitjançant tècniques 

associades. Visió transversal.· □ * 
- Reunió de la Comissió de Medi Ambient. · ◊ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MARÇ 
 
Divendres 1 
-  Participació a la Taula Tècnica de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de 

Catalunya. ◊ * 
-  Reconeixement del Departament d’Educació dels cursos d’Anglès per a professorat. · □ 
Dilluns 4 
- Inici V Curs avenços en reproducció humana. · □  
- Reunió amb la Directora de Marketing del Zoo de Barcelona per coordinar activitats 

conjuntes amb el CBC. · ◊ * 
 Dimecres 6 
- Reunió de la Comissió de Medi Ambient. ·  
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Dimecres 13 
-  Reunió del Comitè de Bioètica de Catalunya. · ◊ * 
-  Reunió del CBC amb degans de les Facultats de Biociències de la UAB, UB, UdGi, UPF i 

U.VIC, per fer estudi conjunt de contingut dels diversos graus impartits a les universitats. · ◊  
- Presentació als degans de les Facultats de Biociències del projecte de pre-col·legiació al 

CBC. · ◊ * 
Divendres 15 
- Participació a la V Trobada de Col·legis Professionals de Catalunya dins de les Jornades 

de Món Empresarial. ◊ 
- Assistència al Saló dels Màsters i Postgrau, Futura. ◊ *  □ 
Dilluns 18 
- Assistència a l’acte de lliurament dels Premis Nacionals de Recerca 2012. ◊ * 
Dimarts 19 
- Lliurament de l’informe d’auditoria econòmica del CBC de l’any 2012 per part de Cortès & 

Asociados Auditores. ◊ 
Dimecres 20 
- Xerrada al CBC: Progressos de les vacunes contra el VIH. · □ * 
Dijous 21 
- 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 22 
- Junta de Govern del CBC. ◊ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ABRIL 
 
Dimarts 2 
-  Convocatòria Junta General Ordinària. · ◊ 
-  Enviament Memòria CBC 2012. ◊ * 
Dimecres 3 
- Reunió de la Comissió Organitzadora Olimpíada de Biologia de Catalunya. · ◊ * 
- Inici del Curs: Capacitació per a tractaments amb plaguicides. □ 
Divendres 5 
-  Participació a la Taula Tècnica de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de 

Catalunya. ◊ * 
-  Reunió al Departament de Sanitat per la prova de capacitació del curs de Plaguicides. □ 
Dimecres 10 
- Reconeixement del Taller pràctic d’eines TAC per l’aula de Biologia com a activitat per 

formació del professorat per part del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya. □ * 
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Dimarts 16 
- Constitució del Consell de l’Ús Sostenible de l’Aigua (CUSA). El degà del CBC és elegit 

com a Vicepresident del Consell. ◊ · 
-  Reunió amb el Banc de Sabadell, millores dels serveis financers pels col·legiats. ◊ * 
Dimecres 17 
- Oferiment per part del CBC a la Direcció General de Medi Natural de l'expertesa dels 

Biòlegs per assessorar al Departament en matèria d’animals i el seu comportament i 
específicament de gossos. · ◊ * 

- Participació a Debats UPF Món. El Repte de construir una Europa àmplia. Assisteix el degà 
i la vicedegana 1a. del CBC.  ◊ * 

Dimecres 24 
-  Xerrada al CBC:  Diagnòstic de les malalties autoinflamatòries · □ *  
-  Reunió del Comitè de Bioètica de Catalunya. · ◊ * 
-  Reunió de membres de la Junta de Govern del  CBC amb representants de les Facultats 

de Biociències d'UAB, UB, UdGi, UPF i U.VIC, per fer estudi conjunt de contingut dels 
diversos graus impartits a les universitats. · ◊ * 

Dijous 25 
-  Reunió de la Junta de Govern. ◊ 
-  Junta General Ordinària.  ◊ 
Dissabte 27 
- Taller eines TAC: Gestió del coneixement:  organització amb  mapes mentals amb FreeMind. □  
Dilluns 29 
- Reunió del degà del CBC amb la degana del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya. ◊ * 
- Acord amb Reprogenetics per cursos de genètica amb avantatges pels col·legiats. 
Dimarts 30 
- Assistència a Conferència Perspectives professionals al sector Bio organitzat per 

Barcelona Activa. · ◊ 
- 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. · ◊ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MAIG 
 
Divendres 3 
-  Participació a la Taula Tècnica de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de 

Catalunya. ◊ * 
Dilluns 6 
- Presentació del CBC a la Facultat de Ciències de la Vida de la Univ. Pompeu Fabra ◊ * 
- Assistència a la reunió de treball i Debat sobre la Normativa de Col·legis Professionals 

organitzat pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. ◊ * 
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Dimarts 7 
- Reunió del Comitè de Bioètica de Catalunya. · ◊ * 
- Participació a la Junta Directiva de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals 

de Catalunya. Assisteix Ramon Jordana, Secretari del CBC. ◊ * 
- Prova de capacitació del curs de Plaguicides. □ 
Dissabte 11 
- Taller eines TAC: Del dossier al portfoli:  treball col·laboratiu amb wikispace. □ 
Dilluns 13 
- Presentació del CBC a la Facultat de Biociències de la UAB. ◊ * 
- Lliurament del document per informar del  Projecte de decret pel qual es crea el Registre 

de professionals sanitaris de Catalunya i es regulen els criteris generals i requisits mínims 
dels registres públics de professionals sanitaris en l’àmbit de Catalunya. · ◊ 

Dimecres 15 
- Assistència al workshop del Pla de suport al TSAcat 2011-2014, del Departament de 

Territori i Sostenibilitat · ◊ * 
- 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. · ◊ 
Dimarts 16 
- Convocatòria de la IB edició del Concurs de Fotografia Biològica Bioimatges 2013. ◊ * 
Divendres 17 
- Reconeixement  per part de la Direcció General de Medi Natural de l'expertesa dels 

Biòlegs per assessorar al Departament en matèria d’animals i el seu comportament i 
específicament de gossos. · ◊ 

- Renovació de la marca CBCAT al  Registre de la Propietat. ◊ 
Dimarts 21 
-  Participació del personal administratiu del CBC al curs pels integrants dels departaments 

d’atenció al col·legiat dels col·legis, organitzat per l’Associació Intercol·legial de Col·legis 
Professionals de Catalunya. ◊ * 

- Reunió del Consell Rector de l’Observatori del Paisatge. Assisteix Fàtima Sarrà membre de 
la Comissió de Medi Ambient. ◊ * 

Dijous 22 
-  Reunió de la Comissió Organitzadora Olimpíada de Biologia de Catalunya. · ◊ * 
-  Xerrada al CBC: Nuevos métodos de diagnostico e identificación de hongos. Criterios de 

interpretación del antifungigrama. · □ 
Dissabte 25 
- Taller eines TAC:  Capturar l’atenció del nostre auditori:  presentacions amb Prezi. · □ 
- Junta de Govern del CBC. ◊ 
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Dilluns 27 
- Assistència a la Jornada Crea la teva cooperativa, organitzada per diversos col·legis 

professionals de l’àmbit de les ciències. ◊ * 
Dimecres 29 
- Assistència d’Emili Fadurdo, degà del CBC a la conferència «La nova regulació de 

l’etiquetatge dels aliments a la UE: estem preparats per al dia O, el 13 de desembre de 
2014?, organitzada per L'Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació. · ◊ * 

-  Reclamació a l’Àrea Metropolitana de Barcelona per una convocatòria per una plaça 
de funcionari interí en el Servei de Prevenció i Gestió de Residus on no s’inclouen els 
biòlegs. · * 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JUNY 
Dimecres 5 
- Fira Bizbarcelona: la fira de l’emprenedor. El CBC col·labora i participa en el Networking 

interprofessional. · ◊* 
Dijous 6 
- Participació a l'Assemblea General de l’Associació Intercol·legial de Col·legis 

Professionals de Catalunya. Assisteix Jordi Carreras Doll vocal del CBC. ◊ * 
Dimecres 12 
- Xerrada CBC: Actualización diagnóstica de las anemias. · □ * 
Divendres 14 
- Participació a la Taula Tècnica de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de 

Catalunya. ◊ * 
- Conveni amb CEPSA per tarifes reduïdes de carburants pels col·legiats. ◊ * 
Dilluns 16 
- Conveni amb SABA per tarifes reduïdes en aparcaments pels col·legiats. ◊ * 
Dimecres 19 
- Assistència a la Comissió d'Avaluació i Seguiment per l'aplicació de la Llei 20/2009, de 4 

de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. · ◊ 
-  Reunió del Comitè de Bioètica de Catalunya. · ◊ * 
Dijous 20 
- Participació i assistència de Jose Luis Casanova i Jordi Balsells al II Congres d’Arquitectura 

i Salut. · ◊ * 
Dimarts 25 
- Acte de presentació del Pla estratègic en Recerca, Innovació i Transferència 

agroalimentària de Catalunya 2013-2020 . ◊ * 
Dijous 27 
- Reunió Pla estratègic CBC. ◊  
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Divendres  28  
- Participació dels Assessors jurídics del CBC a la reunió de la Taula Lletrada de l’Associació 

Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya. ◊ 
- Reconeixement del  Curs Refresca el teu Anglès II com activitat per formació del 

professorat per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. · □ 
- Proves de nivell dels alumnes per participar al Curs Refresca el teu Anglès II. □ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JULIOL 
 
Dimarts 3 
-  Assistència al lliurament del VIII Premi Banc Sabadell a la Investigació Biomèdica. ◊ * 
Dilluns 8 
- Prova de capacitació del curs de Plaguicides. □ 
Dimarts 9 
-  Participació a la Junta Directiva extraordinària de l’Associació Intercol·legial de Col·legis 

Professionals de Catalunya. Assisteix Margarida Gual Vicedegana del CBC. ◊ *  
Dimecres 10 
- Publicació revista CBCAT núm. 20. · ◊ * 
Dilluns 15 
- Inici del Curs Refresca el teu Anglès II. □ 
Divendres 19 
-  Participació a la Taula Tècnica de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de 

Catalunya. ◊ * 
Dijous 25 
- Junta de Govern  ◊ 
Dissabte 27 
- Xerrada “Darwin, evolució i cinema” impartida per Eduard Chifré. · * 
- Visita conjunta a l'exposició “Darwin. El viatge d'un naturalista” del Museu Marítim de 

Barcelona  · * 
Dilluns 29 
- Assistència a la Taula Rodona sobre l’avantprojecte de Llei de Col·legis professionals 

organitzada per la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques. ◊ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SETEMBRE 
 
Dimecres 4 
- Sortida per col·legiats: Navega amb Charles Darwin a bord del pailebot Santa Eulàlia. · ◊ * 
- Reunió de la Societat Catalana d’ordenació del Territori per realitzar activitats lligades al 

medi ambient. Assisteix Jordi Balsells. · ◊ 
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Divendres 6 
- Reunió del CBC amb el director de l’IBT per possibles col·laboracions en temes formatius. 

□ ◊ * 
Dimarts 10 
-  Participació a la Junta Directiva extraordinària de l’Associació Intercol·legial de Col·legis 

Professionals de Catalunya. Assisteix Ramon Jordana, Secretari del CBC. ◊ * 
Dimecres 11 
- Assistència a l'acte commemoratiu de la Diada Nacional de Catalunya. ◊ 
Dijous 12 
- Sortida per col·legiats: Navega amb Charles Darwin a bord del pailebot Santa Eulàlia. · ◊ * 
Divendres 13  
- Participació a la Taula Tècnica de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de 

Catalunya. ◊ * 
Dijous 19 
- Reunió de la Comissió Organitzadora de l’Olimpíada de Biologia de Catalunya. ◊ * 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OCTUBRE 
 
Dimecres 2 
- Inici del Curs: Capacitació per a tractaments amb plaguicides. □ 
Dimecres 9 
-  Reunió del Comitè de Bioètica de Catalunya. · ◊ * 
- Reunió de la Comissió Organitzadora de l’Olimpíada de Biologia de Catalunya. ◊ * 
Dilluns 21 
- Presentació de l'Expedició Científica a Yasuní organitzada per l’IBT i amb la col·laboració del 

CBC i la Societat Catalana de Biologia.  ◊ * 
Dimarts 22 
- Assistència a la  Sessió Inaugural del Curs Acadèmic de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i 

de la Salut de Catalunya i de Balears . ◊ * 
Dimecres 23 
- Xerrada al CBC: Diagnòstic i Tractament de les infeccions per Toxoplasma. · □ 
- Assistència al lliurament del Premi Ramon Margalef. ◊ * 
Divendres 25  
- Participació a la Taula Tècnica de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de 

Catalunya. ◊ * 
Dimecres 30 
- Convocatòria de les Olimpíades de Biologia de Catalunya de 2014. ◊ * 
---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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NOVEMBRE 
 
Dimecres 6 
- Prova de capacitació del curs de Plaguicides. □ 
Dijous 7 
-  Renovació de la subscripció a la base de dades de 40.000 empreses de Catalunya. ◊ 
Dimarts 12 
- Inici curs: Curs Maneig i Prevenció de Riscos amb la Fauna. □ 
Dilluns 11 
-  Conveni del CBC amb caves Xamós per un servei de personalització de cava. * 
-  Renovació de la Signatura digital del CBC amb Camerfirma. ◊ 
Divendres 15 
- Assistència al lliurament dels títols de Grau Biologia de l’any 2012 a la Facultat de Biologia 

de la UB. ◊ * 
- Incorporació del CBC a la Societat Catalana de Mediació en Salut. ◊ * 
- Reunió amb l'Assessoria jurídica. ◊ 
Dimecres 20 
-  Reunió de la Junta de Govern. ◊ 
Dimarts 26 
- Comunicació dels premis del IV Concurs de Fotografia Biològica Bioimatges 2013. ◊ * 
Dimecres 27 
-  Xerrada CBC: Implementació d’un laboratori de qualitat en un país en vies de 

desenvolupament. · □ * 
- Publicació de la NORMA Norma UNE 179007 “Servicios sanitarios. Sistemas de gestión de la 

calidad para laboratorios de reproducción asistida” d’AENOR. A la creació i elaboració 
d’aquesta norma ha participat com representant del CBC la col·legiada Marta Luna. 

Divendres 29 
- Participació a la Taula Tècnica de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de 

Catalunya. ◊ * 
- Participació a les activitats del dia de l’Aqüicultura en la Facultat de Biologia de la UB. · * 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DESEMBRE 
  
Dilluns 2 
-  Ple del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Barcelona. 

Assisteix el representant del CBC Jose Luís Casanova, membre de la Comissió de Medi 
Ambient. ◊ * 
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Dilluns 9 
- Enviament de l'actualització de la base de dades dels Pèrits a la Generalitat de 

Catalunya. · 
Dimecres 11 
- Diagnòstic de les malalties causades per poliomavirus en malalts immunodeprimits 
- Reunió del Comitè de Bioètica de Catalunya. ◊ * 
Dijous 12 
- Presentació del CBC a la Facultat de Biociències de la UB. ◊ * 
Dissabte 14 i 15 
- Assistència al Plenari del Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos. ◊ 
Dilluns16 
- 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. ◊ *  
Dimecres 18 
-  Reunió de la Junta de Govern. ◊ 
Dilluns 23 
- Publicació número 21 de la revista CBCAT. · * 
- Reclamació a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet per la provisió d'una plaça del, 

del Departament de Protecció de la Salut i Seguretat Alimentària on no s’inclouen els 
Biòlegs per exercir a l’àmbit de la Nutrició. L’Ajuntament rectifica la convocatòria i els 
biòlegs poden accedir a l’esmentada plaça. · * 

Dilluns 30 
- Reunió del CBC amb el director de l’IBT per possibles col·laboracions en temes formatius. 

□ ◊ * 
 

 
Àrees d’activitat col·legial (percentatges) 

 
Professional Institucional Promoció Formació 

22 % 37 % 31 % 10 % 
 



 12 

LES XIFRES ’13 
 

Col·legiats i nous col·legiats (desembre de 2013) 
 

Total col·legiats:                 2.356     Nous col·legiats: 93  
Total Societats Professionals:     8    

           
Visats 

 
Núm. de visats:   20        

 
Visats per àmbit % 
Aqüicultura 10 % 
Avaluació d'impacte ambiental i mesures correctores 25 % 
Gestió de Residus 65 % 

 
 

Assessorament legal 
 

El CBC posa a la disposició dels col·legiats la possibilitat de fer 
consultes jurídiques, professionals o particulars mitjançant un servei d’assessoria jurídica. A 
l’any 2013 aquest servei ha estat utilitzat per 70 col·legiats en els següents àmbits  
 

Àmbit                  Núm. 
Laboral 46 
Civil 13 
Fiscal 11 
    Total 70 

 
Compulses 

 
Total núm. de compulses  426 
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Borsa de Treball 
 
 
El servei de Borsa de Treball del CBC compren tres modalitats d’ofertes: 
 

· Les gestionades directament pel col·legi en diferents àmbits que en aquest any 2013 ha 
estat les següents:  

Ofertes per sector     (50) % 
Medi Ambient 16 
Sanitat 34 
Biotecnologia (I+D) 4 
Indústria farm.-química 14 
Docència 4 
Comercial 14 
Altres 14 
No s’inclouen les beques  

 
· 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. 
També es recull i s’envia la consulta directa de totes les convocatòries del sector públic 
(ajuntaments, corporacions locals i autonòmiques) En aquest any 2013 hem fet arribar un 
total de 290 ofertes de treball.  
 

· En un altre apartat en el sector ocupacional el CBC fa una recerca de les beques i premis 
que es publiquen tant al sector públic com privat (a l’any 2013 han estat un total de 347). 

 
 

Trameses informació CBC AL DIA 
 

El medi de comunicació del CBC amb els col·legiats és el CBC al DIA butlletí informatiu electrònic 
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 2013 s’han publicat 2.659 referències noves als 47 CBC AL DIA 
emesos. 
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Activitats de Formació continuada 
 

Cursos propis i jornades Hores Inscrits 
Curs Maneig i Prevenció de Riscos amb la Fauna 60 19 
Curs: avenços en reproducció humana 20 20 
Taller eines TAC: Gestió del coneixement:  organització amb  mapes mentals 
amb FreeMind 5 18 
Taller eines TAC: Del dossier al portfoli:   treball col·laboratiu amb wikispace 5 19 
Taller eines TAC:  Capturar l’atenció del nostre auditori:  presentacions amb Prezi 5 21 
Curs refresca el teu anglès nivell II. 20 9 
Capacitació tractaments amb plaguicides (dues edicions).  67 39 

 
Tardes del CBC i Jornades  

 

Un biobanco especial para una donación única: la sangre de cordón umbilical” 2,5 18 
Citogenètica. Cercant la millora del diagnòstic mitjançant tècniques associades. 
Visió transversal. 

 
2,5 27 

Progressos de les vacunes contra el VIH 2,5 27 
Diagnòstic de les malalties autoinflamatòries 2,5 27 
Nuevos métodos de diagnostico e identificación de hongos. Criterios de 
interpretación del antifungigrama 

 
2,5 23 

Actualización diagnostica de las anemias 2,5 26 
Diagnòstic i Tractament de les infeccions per Toxoplama. 2,5 21 
Implementació d’un laboratori de qualitat en un país en vies de 
desenvolupament 2,5 20 
Diagnòstic de les malalties causades per poliomavirus en malalts 
immunodeprimits 2,5 20 

   Total assistents 184,5 345 

Altres activitats   
 Concurs Fotografia Biològica. Bioimatges 2013. (núm. fotografies)  932 
Fira d’emprenedors BizBarcelona  48 
Xerrada “Darwin, evolució i cinema” impartida per Eduard Chifré. Visita conjunta 
a l'exposició “Darwin. El viatge d'un naturalista” 5 56 
Navega amb Charles Darwin a bord del pailebot Santa Eulàlia. (2 edicions) 5 44 
Presentació de l'Expedició Científica al Yasuní 2 60 
Olimpíades de Biologia de Catalunya 2013 4 200 
Presentacions del CBC i de la pre-col·legiació a la Universitat de Barcelona, 
Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat Pompeu Fabra. (3 edicions). 1 95 

Així mateix el CBC ha col·laborat amb diverses entitats que tenen activitats formatives d’interès amb 
el nostre col·lectiu obtinguin descomptes especials pels col·legiats. En aquest any s’ha col·laborat en 
37 activitats formatives. 
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Resultats econòmics de l’exercici 2013 
 
A l’any 2013 s’han posat en marxa els continguts  més importants del nou Pla Estratègic del CBC 
que s’anirà implementant en el proper exercici. Així mateix hem de reflectir que des de l’exercici 
2011 no s’han incrementat les quotes col·legials. El CBC ha aplicat una política de reducció de la 
despesa pressupostada reduint-la en un 9% a la vegada que incrementant una major oferta de 
serveis.  
 
L’anàlisi del balanç de situació patrimonial de l'exercici 2013 a data 31 de desembre, mostra un 
actiu col·legial  de 362.626,82 €.  
 

Balanç de situació patrimonial any 2013 
ACTIU   Import (Euros) 
B) IMMOBILITZAT  3.900,52 
III. Immobilitzacions materials 627,39  
IB. Immobilitzacions financeres 3.273,13    
D) ACTIU CIRCULANT  358.726,30 
    I. Deutors  3.218,49 

  a. Clients per vendes i prestacions de serveis 1.905,50  
  c. Administracions públiques 1.312,99  
IB. Inversions Financeres Temporals  302.120,96 
V. Tresoreria  53.386,85 
   

TOTAL GENERAL (B+D)  362.626,82 
   
 PASSIU  Import (Euros) 
 A) FONS PROPIS  216.997,10 

2. Resultat d’exercicis anteriors 214.751,16  
3. Guanys 2.245,94 

 
 

 C) PROVISIONS PER RISCOS I DESPESES   127.754,55 
 E) CREDITORS A CURT TERMINI  17.877,17 

1. Creditors comercials  5.430,11  
2. Altres deutes no comercials 12.445,06  
   

 TOTAL GENERAL (A+C+E)  362.626,82 
3 
 

 
L'import de les quotes per l'any 2013 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 € 
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Pèrdues i Guanys 2013 

     Import €  
INGRESSOS   308.642,74 
   Import net de la xifra de negocis (inscripcions i quotes) 266.302,08   
   Import activitats formatives 32.052,00   
   Import visats 424,20   
   Altres ingressos d'explotació 520,44 

 
  

   Ingressos financers 9.344,02   
    
DESPESES    
 Despeses general   -306.396,80 
  -279.138,93  
      Salaris, Comissions i Despeses Junta G. 

 
-108.516,97   

      Retribucions membres Junta de Govern 0,00   
    
      Càrregues socials -27.547,45   
      Serveis exteriors 143.074,51   
 Altres despeses     -27.257,87 

  
 

       Insolvències col·legials -3.448,90   
       Dotació provisió responsabilitats -21.000,00 

 
  

       Amortització immobilitzat -432,91   
       Impost sobre Societats -2.336,06   
    
 VI. RESULTAT DE L’EXERCICI (BENEFICIS)    2.245,94 

 
 
4BPROPOSTA PRESSUPOSTÀRIA PER L'EXERCICI 2014 
 
Presentem per l'any 2014 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 el que suposa un 7,5% 
per sota del IPC) i la implementació i aposta del Pla Estratègic i de comunicació del CBC que 
incorpora entre altres objectius:  

- Implantació del Pla Estratègic del CBC, nova web i la presència del CBC a les Xarxes 
Socials. 

- Promoció del CBC als nous graus i la figura de pre-col·legiat a les Universitats. 
- Promocionar i incrementar la presència social de cada una de les activitats 

professionals dels biòlegs. 
- Dinamització de les Comissions i Grups d’experts  
- Mantenir i oferir als col·legiats nous serveis de qualitat.  
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   DESPESES 
 

Euros 
 62100001 Lloguer local 30.746,97 

62200000 Reparació i conservació 1.100,00 
62200001 Contractes de manteniment 1.600,00 
62300001 Serveis Professionals Independents 26.180,00 
62300002 Assessoria col·legiats 12.850,40 
62300003 Programes informàtics 1.000,00 
62300004 Comptable, tributació  4.068,24 
62400000 Desplaçaments  1.000,00 
62500000 Primes d’assegurances 870,00 
62600000 Serveis Bancaris 800,00 
62700001 Relacions públiques 500,00 
62800001 Telèfon, Internet 2.870,00 
62800003 Electricitat i Aigua 2.330,00 
62800005 Manteniment Web 3.400,00 
62900001 Empreses neteja 4.355,95 
62900002 Mecanització, distribució  800,00 
62900003 Missatgeria 150,00 
62910000 Material Oficina 3.000,00 
62920000 Franqueig, segells 3.500,00 
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 28.000,00 
62960004 Projectes i activitats diverses 28.640,00 
62970001 Revista CBC 10.000,00 
62970002 Butlletins Informatius 200,00 
62970003 Altres Publicacions 2.400,00 
64000000 Salaris 100.303,52 
64200000 Seguretat Social 29.926,40 
65900001 Despeses Junta CBC 8.000,00 
65900010 Altres col·laboradors 100,00 
65900009 Comissions i grups de treball 4.800,00 
64900001 Formació 200,00 
 Eleccions a Junta de Govern 4.000,00 
 Total Despeses Generals 320.791,48 

    

Altres Despeses  
 Inversions material Informàtic i mobiliari 1.000,00 
 Impost Societats 1.000,00 
Grup 68 Amortitzacions d'immobilitzat materials 1.500,00 
69590000 Dotació per a insolvències 4.000,00 
69590001 Dotació provisió responsabilitats  30.000,00 
 Total Altres Despeses   
   
 TOTAL DESPESES 
 

  

358.291,48 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 

  
   
TOTAL DESPESES 358.291,48 
  
TOTAL INGRESSOS 303.450,00 
   
 INGRESSOS Euros 
70100001 Col·legiacions B           960,00 
70100002 Col·legiacions C           2.040,00 
70200001 Quotes col·legiats 261.400,00 
70200002 Quotes altres. Any en curs 1.600,00 
75900000 Activitats i Cursos 32.000,00 
75950002 Visats 400,00 
75950003 Altres Serv. Adm. i fotocòpies 50,00 
75980000 Altres Ingressos 1.000,00 
76900000 Ingressos Financers 4.000,00 
   
 Total Ingressos 303.450,00 
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