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PRESENTACIÓ 

 

La Memòria 2015 del CBC presenta, en primer lloc, una breu agenda de les 

actuacions institucionals adreçades a la promoció i la defensa de la professió i al 

creixement de l’exercici professional. En segon lloc, proporciona algunes dades sobre 

la col·legiació, l’oferta formativa i els serveis en general, en especial, sobre la nova 

seu electrònica i els serveis en xarxa; així com de les activitats organitzades per als 

professionals i la societat en general. I, en darrer lloc, informa dels resultats econòmics 

del darrer exercici i de la proposta pressupostària per al pròxim any. 

Amb aquesta Memòria, La Junta de Govern i l’administració del CBC compleixen 

amb el rendiment de comptes de l’activitat institucional i aprofiten, un any més, per 

animar els col·legiats a participar més activament en el projecte institucional, perquè, 

en definitiva, en son els principals protagonistes.  

Així mateix,  la institució i els seus membres rendeixen comptes al conjunt dels 

ciutadans d’aquest país, atès que el seu objectiu últim és contribuir al 

desenvolupament i el benestar socials, des dels avenços de la seva disciplina i des de 

l’exercici responsable de la seva professió. 

 

 

La Junta de Govern del CBC 
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 Memòria de l’exercici 2015 i Pla d’actuació per al 2016 
 

 RESUM DE L'AGENDA COL·LEGIAL ‘15  

 

[Descriptors d’activitat: * promoció   professió  ◊ institucional □ formació] 

 
GENER 
 
Dimecres 7 
- Enviament revista CBCAT número 23. ◊ *□  
Divendres 9 
- Reunió del grup de treball TIC per la planificació de l'aplicació del Directori de Biòlegs ◊ * 
Dimecres 14 
- Reunió amb comptable per assessorament financer. ◊ 
- Homologació per part de la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut del  Curs 

de manteniment d’instal·lacions enfront Legionel·la. □ 
Dimarts 20 
- Reunió de la Comissió Organitzadora Olimpíada de Biologia de Catalunya.  ◊ * 
Dijous 22 
- Reunió plenària de coordinadors de les Comissions professionals del CBC per 

desenvolupament del Pla Estratègic.  ◊ 
Dijous 29 
-  Tarda del Col·legi: Neteja i desinfecció de superfícies ambientals als centres sanitaris.  □ *  
-  Participació en la reunió amb el clúster Bioinformàtics Barcelona. ◊ * 
-  Reunió amb gabinet de comunicació per programar les estratègies de comunicació en 

2015. ◊ * 
Divendres 30 
-  Participació en la Taula Tècnica de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals 

de Catalunya. ◊ * 
- Reunió del grup de treball TIC per la planificació de l'aplicació del Directori de Biòlegs ◊ * 
-  Acreditació del Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries al 

Curs Avenços en Genètica Humana i les sessions de la VI Actualitzacions en el diagnòstic 
clínic 2015.  □ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FEBRER 
 
Dilluns 2 
- Inici del Curs: Capacitació per a tractaments amb plaguicides.  □  
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  Dimarts 3 
- Enviament al Conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, una 

carta indicant la 'idoneïtat dels biòlegs per treballar als àmbits dels plans de dejeccions 
ramaderes i benestar animal.  ◊ * 

Dimecres 4 
-  Renovació dels dominis "cbc.cat",“bioimatges.net” i “cbiolegs.cat”.  ◊ *  
-  Revisió i inspecció CBC: seguretat i incendis. ◊ 
Divendres 6 
- Reunió amb Banc de Sabadell relativa a nous serveis financers per a col·legiats. ◊ 
- Reunió sobre coordinació d’activitats a l’àmbit forense en el CBC.  □ 
Dissabte 7 
-  Celebració de l’Olimpíada de Biologia de Catalunya 2015.  ◊ * 
Dimecres 11 
- Prova pràctica dels 22 finalistes a l’Olimpíada de Biologia de Catalunya.  ◊ * 
- Renovació de la marca “CBCAT”. * ◊ 
Dilluns 16 
- Reclamació al Consorci per la Gestió de Residus per convocar una borsa de treball de 

Tècnic de grau mitjà de recollida de residus on no convoquen a biòlegs.  * 
- Comunicació al Departament de Salut dels representants del CBC en el Consell de les 

Professions Sanitàries de Catalunya.  ◊ * 
Divendres 20 
-  Lliurament de Premis de I‘Olimpíada de Biologia de Catalunya.  ◊ * 
Diumenge 22 
- Publicació en el diari Ara de l’article d’Emili Fadurdo, degà del CBC: Contra els documentals 

escombraires" ◊ * 
Dimarts 24 
-  Acreditació del Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries al 

curs Actualització en Genètica Clínica.  □ 
Dimecres 25 
-  Participació en la reunió amb el clúster Bioinformàtics Barcelona. ◊ * 
-  Constitució del Consell Català de les Professions Sanitàries en el que participa Margarita 

Salvadó com a representant del CBC.  ◊ * 
-  Lliurement per part del Comitè de Bioètica de Catalunya, en el que el CBC participa, de 

la guia de recerca biomèdica. ◊ * 
- Reunió amb membres de l’Associació de Biotecnòlegs de Catalunya.  ◊ 
-  Tarda del Col·legi: Zoonosis emergentes: Streptococcus suis  □ *  
Divendres 27 
-  Participació en la Taula Tècnica de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals 

de Catalunya. ◊ * 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MARÇ 
 
Dilluns 2 
- Inici curs  Actualització en Genètica Clínica  □  
-  Acreditació del Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries al 
curs Eines informàtiques per la nova Genètica.  □ 
Dimarts 3 
- Prova de capacitació del curs de Plaguicides. □ 
- Reunió del grup de treball TIC per la planificació de l'aplicació del Directori de Biòlegs ◊ * 
Dijous 5 
- Reunió sobre coordinació d’activitats a l’àmbit forense en el CBC.  □ 
Dilluns 16 
- Inici del Curs pràctic d'Eines informàtiques per la nova genòmica  □ 
Dimarts 17 
- Reunió de la Comissió de Publicacions ◊ 
Dimarts 24 
- Reunió Junta de Govern del CBC. ◊ 
Dijous 26 
- Participació en el Consell Català de les Professions Sanitàries de Catalunya.  ◊ * 
Divendres 27 
-  Participació en la Taula Tècnica de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals 

de Catalunya. ◊ * 
Dilluns 30 
- Estimació de la Reclamació al Consorci per la Gestió de Residus per convocar una borsa 

de treball de Tècnic de grau mitjà de recollida de residus on no convoquen a biòlegs.  * 
- Publicació en el diari Empordà i en el diari El 9 nou i el Diari de Terrassa de l’article d’Emili 

Fadurdo, degà del CBC: Contra els documentals escombraires" ◊ * 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ABRIL 
 
Dimecres 1 
-  Convocatòria Junta General Ordinària.  ◊ 
-  Enviament Memòria CBC 2014. ◊ * 
Dilluns 4 
-  Reunió al Departament de Sanitat per la prova de capacitació del curs de Plaguicides. □ 
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Dimecres 8 
-  Reunió del Consell Rector de l’Observatori del Paisatge. Assisteix Fàtima Sarrà membre de 

la  Comissió de Medi Ambient. ◊ * 
- Proposta per part del CBC de la col·legiada Margarita Salvador com a representant del 

Consejo General de Colegios de Biólogos a Comité Evaluador para el reconocimiento de 
efectos profesionales a títulos extranjeros de especialistas en Ciencias de la Salud del 
Ministeri de Sanitat.  ◊ 

Divendres 10 
-  Inici del Taller Pràctic Introducció a l'entomologia forense.  □ * 
Dimarts 14 
- Inici del Taller "Sedueix la teva audiència: presentacions amb Prezi"  □ * 
- Reunió del grup de treball TIC per la construcció de l'aplicació del Directori de Biòlegs ◊ * 
Dimecres 15 
-  Reunió del Comitè de Bioètica de Catalunya.  ◊ * 
Dilluns 20  
- Publicació en el Periòdic de l’article "Mosques i larves delatores" relativa al Taller 

d'Entomologia Forense organitzat pel CBC. ◊ * 
Dimarts 21 
- Presentació del CBC a la Facultat de Ciències de la Vida de la U.Pompeu Fabra.  * 
- Tarda del Col·legi: Desenvolupament de noves estratègies diagnòstiques i terapèutiques 

de l’anèmia de Fanconi . □ * 
      Divendres 24 

- Enviament al nou Conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
una carta indicant la 'idoneïtat dels biòlegs per treballar als àmbits dels plans de 
dejeccions ramaderes i benestar animal.  ◊ * 

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

Dimecres 29 
- Tarda del Col·legi: Detecció d'anticossos HLA en pacient trasplantat de Ronyo.  □ * 
-  Reunió de la Junta de Govern. ◊ 
-  Junta General Ordinària.  ◊ 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
MAIG 
 
Dijous 7 
- Reunió Junta de Govern del CBC. ◊ 
- Convocatòria de la V edició del concurs de fotografia biològica Bioimatges 2015. ◊ * 
Divendres 8 
- Prova de capacitació del curs de Plaguicides. □ 
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Dimarts 12 
- Assistència personal CBC a la formació de la Intercol·legial sobre Xarxes socials en els 

col·legis professionals.  □ * 
Dimecres 13 
-  Reunió amb la direcció del Zoo de Barcelona per desenvolupar el conveni de 

col·laboració signat.  ◊ * 
Dilluns 18 
- Reunió de la Comissió de Medi Ambient.  ◊ 
Dimarts 19 
- Inici del seminari: La importància en la gestió de la informació en els laboratoris.  □ 
Dimecres 20 
- Participació en la reunió de la Junta Directiva de l’Associació Intercol·legial de Col·legis 

Professionals de Catalunya. ◊ * 
- Reunió amb la Directora d'ESO i Batxillerat del Dep. d'Ensenyament per col·laborar en 

diverses accions en aquest àmbit.  ◊  * 
-  Reunió de la Comissió Organitzadora Olimpíada de Biologia de Catalunya.  ◊ * 
Divendres 22 
-  Reunió per planificar diverses accions del Pla Estratègic CBC. ◊ * 
Dimarts 26 
- Participació en la reunió de la Comissió Interdepartamental de Salut Pública de la 

Generalitat de Catalunya. ◊ * 
Dimecres 27 
- Tarda del Col·legi: Diagnòstic de les malalties autoimmunes i el paper dels anticossos 

antinuclears. □ * 
Divendres 29 
- Participació en la Taula Tècnica de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals 

de Catalunya. ◊ * 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JUNY 
 
Dimarts 2 
- Es presenta la candidatura del CBC com a vocal de la Junta Directiva de l’Associació 

Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya. ◊ * 
Divendres 9 
- Publicació de l'aplicatiu del Directori al Directori de Biòlegs ◊ * 
Diumenge 7 
- Publicació en L'Econòmic d'una entrevista a Emili Fadurdo, degà del CBC: "S'ha d'evitar 

que la continuïtat en l'estudi ajorni molt l'entrada al món laboral". ◊ * 
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Dimarts 16 
- Participació en l'Assemblea General i lliurement un premi de l’Associació Intercol·legial 

de Col·legis Professionals de Catalunya. ◊ * 
- S'aprova la candidatura del CBC com a vocal de la Junta Directiva de l’Associació 

Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya. ◊ * 
Dimecres 17 
- Tarda del Col·legi: Diagnòstic integrat d'un pacient amb Síndrome Mielodisplàstic en un 

laboratori de rutina. □ * 
- Reunió del Comitè de Bioètica de Catalunya.  ◊ * 
- Reunió de la Comissió de Medi Ambient.  ◊ 
- Reunió de la Comissió Organitzadora de l’Olimpíada de Biologia de Catalunya.  ◊ * 
Dijous 27 
-  Inclusió del CBC al Portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya. ◊ * 
-  Participació en la Taula Lletrada de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals 

de Catalunya. ◊ * 
Divendres  28 
- Inici dels Campaments de Natura a l'Alt Pirineu i als Aiguamolls de l’Empordà, amb 

col·laboració de l'Associació Sorellona. □ * 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JULIOL 
 
Dimecres 1 
-  Fira Bizbarcelona: la fira de l’emprenedor. El CBC col·labora i participa en el Networking 

interprofessional.  ◊ * 
Dijous 2 
-  Assistència al lliurament del X Premi Banc Sabadell a la Investigació Biomèdica. ◊ * 
Divendres 3 
- Jornada BigData “compitiendo en la era del dato”, en col·laboració amb Aqüiplus . □ * 
Dissabte 4 
- Reunió del Ple del Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos, assisteix i 

participen el degà i el secretari de la Junta de Govern del CBC. ◊  
Divendres 10 
-  Participació en la Taula Tècnica de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals 

de Catalunya. ◊ * 
-  Publicació en el diari Ara del concurs del CBC de Fotografia Bioimatges 2015 ◊ * 
- Publicació revista CBCAT núm. 24.  ◊ * 
Dilluns 13 
- Publicació en La Vanguardia del concurs del CBC de Fotografia Bioimatges 2015 ◊ * 
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Divendres 17 
- Reunió Junta de Govern del CBC. ◊ 
Dimarts 21 
- Participació en la reunió del Consell Català de les Professions Sanitàries de Catalunya.  ◊ 

* 
Dimecres 23 
- Participació en la presentació del Pacte Nacional per la transició energètica. * ◊ 
- Creació del grup de treball del CBC per participar en el llibre blanc de les professions 

sanitàries.  ◊ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SETEMBRE 
 
Dimarts 1 
- Presentació del nou disseny de la web del CBC. ◊ * 
Dimecres 8 
- Obtenció del certificat de destrucció i de reciclatge dels residus de paper i cartó 

generats al CBC. ◊ 
Divendres 11 
- Assistència a l'acte commemoratiu de la Diada Nacional de Catalunya. ◊ 
Divendres 18 
- Participació en la Taula Tècnica de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals 

de Catalunya. ◊ * 
- Reunió Comissió de publicacions sobre la revista CBCAT. ◊ * 
Dimarts 29 
- Assistència i participació de Jose Luis Casanovas de la CMA a les reunions del grup 

d'energia i canvi climàtic  de treball de la Xarxa Barcelona sostenible. ◊ *   
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OCTUBRE 
 
Dijous 1 
- Reunió Comissió de publicacions sobre continguts de la revista CBCAT. ◊ * 
Dilluns 5 
- Inici del Curs: Capacitació per a tractaments amb plaguicides. □ 
Dimarts 6 
- Assistència i participació de Jose Luis Casanovas de la CMA a les reunions del grup 

d'energia i canvi climàtic  de treball de la Xarxa Barcelona sostenible. ◊ *   
Dijous 8 
- Reunió Comitè Organitzador de les Olimpíades de Biologia de Catalunya de 2015. ◊ * 
- Reunió de coordinació d'activitats formatives del CBC. □ * 
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Dimarts 13 
- Lliurament de les aportacions del CBC al llibre Blanc de les professions sanitàries  ◊  
- Renovació conveni amb CEPSA per avantatges econòmiques amb carburants. * 
- Convocatòria de les Olimpíades de Biologia de Catalunya de 2016. ◊ * 
- Reunió Comissió de publicacions sobre continguts de la revista CBCAT. ◊ * 
Dijous 22 
- Reunió d'organització del concurs de Fotografia Bioimatges 2015.  ◊ * 
- Reunió sobre coordinació d’activitats a l’àmbit forense en el CBC.  □ 
Divendres 23 
- Publicació en la revista Másteres i Postgrados de l’article “Salidas profesionales y retos a 

afrontar por los biólogos en un futuro inmediato”. ◊ *  
Dimecres 28 
- Tarda del Col·legi: Utilitat de la biologia molecular en el diagnòstic i seguiment de la 

leucèmia mieloide crònica. □ * 
Divendres 30  
- Participació en la Taula Tècnica de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals 

de Catalunya. ◊ * 
Dissabte 31 
- Termini per participar en el concurs de fotografia biològica Bioimatges 2015, amb la 

participació de 1. 542 fotografies en totes les categories convocades ◊ *   
---------------------------------------------------------------------------------------------------  
NOVEMBRE 
 
Dijous 5 
- Prova de capacitació del curs de Plaguicides. □ 
-  Renovació de la subscripció a la base de dades de 150.000 empreses d’Espanya. ◊ 
-  Reunió Junta de Govern del CBC. ◊ 
Dijous 12 
- Assistència a la presentació del llibre “Ramon Margalef, ecólogo de la biosfera: una 

biografía científica”. ◊ *   
Divendres 13 
- Prova de capacitació del curs de Plaguicides. □ 
Dimecres 18 
- Reunió comissió de formació ◊ □. 
Dimarts 24 
- Tarda del Col·legi: Redacción científica. Una actividad profesional para biólogos.  □ * 
Dimecres 25 
- Tarda del Col·legi: Tecnologies emergents en el laboratori clínic: tecnologia Luminex. □ * 
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- Actualització del software de  l'administració del CBC. ◊ 
Divendres 27 
- Participació en la Taula Tècnica de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals 

de Catalunya. ◊ * 
Dilluns 30 
- Participació en diverses activitats del dia de l’Aqüicultura.  * 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DESEMBRE 
  
Dimarts 1 
- Reunió de coordinació amb gestors d’assegurances del CBC. ◊ 
Dijous 3 
- Assistència a la reunió al Departament de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya 

per consensuar la formació d'aplicadors de productes biocides. □ * 
- Enviament de l'actualització de la base de dades dels Pèrits a la Generalitat de 

Catalunya.  
Divendres 11 
- Reunió amb Mentors col·legiats per participar en projecte Mentoratge del CBC.  □ * 
Dimecres 16 
- Tarda del Col·legi: Enfermedades producidas por hongos: reto diagnóstico en el siglo 

XXI. □ * 
- Reunió del Consell Rector de l’Observatori del Paisatge. Assisteix Fàtima Sarrà membre de 

la  Comissió de Medi Ambient. ◊ * 
-  Participació de Jose Luis Casanova de la Comissió de Medi Ambient a la publicació 

Guia de Terrats vius i cobertes verdes de l’Ajuntament de Barcelona. ◊ * 
-  Participació en la Junta Directiva de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals 

de Catalunya. ◊ 
Dijous 17 
- Reunió de la Comissió Organitzadora Olimpíada de Biologia de Catalunya.  ◊ * 
Divendres 18 
- Signatura conveni amb CEPSA S.A. concertant tarifes de carburants amb descompte per 

col·legiats. * ◊ 
- Reunió Junta de Govern del CBC. ◊ 

 
 

Àrees d’activitat col·legial (percentatges) 
 

Professional Institucional Promoció Formació 

20,55  34,75 32,6 12,06 
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LES XIFRES ’15 
 

 
Col·legiats i nous col·legiats (desembre de 2015) 

 
Total col·legiats:                 2.375     Nous col·legiats: 103  
Total Societats Professionals:     7    

           
 

Visats 

 
Núm. de visats:   28        

 
Visats per àmbit % 
Aqüicultura 17,8 % 
Avaluació d'impacte ambiental i paisatgisme 7,2 % 
Gestió de Residus 50,0 % 
Llicencia d’activitats  25,0 % 

 
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. L’any 
2015 aquest servei ha estat utilitzat per 64 col·legiats en els següents àmbits  
 

Àmbit                  Núm. 
Laboral 33 
Civil 16 
Fiscal 15 
    Total 64 

 
Assessorament tècnic i informàtic 

 
Aquest any 2015 el col·legi ha encegat amb l'empresa Tecnihand un nou servei de suport 
informàtic i tecnològic d'atenció de dubtes i consultes, així com de tasques de configuració i 
reparacions de dispositius informàtics o mòbils a la seu del col·legi de manera totalment gratuïta. 
En aquest any aquest servei ha estat utilitzat per 12 col·legiats. 

 
Compulses 

 
Total núm. de compulses  342 
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Informació electrònica, web i xarxes 

 
Al llarg de l'any 2015 s'ha potenciat la quantitat i qualitat de la informació que s'inclou en el butlletí 
setmanal CBC al Dia, lligat al nou aplicatiu i la part exclusiva pels col·legiats de la web, la intranet 
del CBC. Aquest butlletí recull les notícies, 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 2015 
s’han publicat 3.910 referències noves als 47 CBC AL DIA emesos. 
 
Així mateix hem rebut 136.429 visites a les webs del CBC, de les quals 38.792 han estat a la intranet. 
Hem rebut 150 likes a Facebook i hem posat 365 tuits que han pogut visualitat 295 seguidors. 
 

Borsa de Treball 
 

El CBC inverteix una gran part dels seus recursos en oferir als col·legiats tot un seguit d’oportunitats 
per desenvolupar la nostra professió. En aquesta memòria incloem uns gràfics on es recullen el 
nombre d’ofertes que des de el 2012 al 2015 que el CBC ha posat a la disposició dels col·legiats 
que com es pot comprovar hem incrementat. 
 
 Així les ofertes que gestionem comprenen tres modalitats: 
  

 Les gestionades directament pel col·legi en diferents àmbits que aquest any han estat de 
126 ofertes (incrementant-se en més d’un 200 % 

 
 

 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 a 
la intranet de la web. També es recull i s’envia la consulta directa de totes les 
convocatòries del sector públic (ajuntaments, corporacions locals i autonòmiques) En 
aquest any 2015 hem fet arribar un total de 723 ofertes de treball, el que ha suposat un 
increment d’un 227 % respecte a l’any 2014.  
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 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. L'any 2015 han estat un total de 360 

 
Activitats organitzades  

Formació contínua: 
 
El CBC organitza diverses activitats formatives (cursos, seminaris, tardes del col·legi, jornades, etc) en 
els amplis àmbits professionals. Així mateix també s’organitzen altres activitats de difusió de la 
ciència, de la professió i de cohesió col·legial. L’any 2015  han participat 283 professionals a les més 
de 300 hores impartides en les diferents activitats formatives i que es recull a la següent taula: 

 
 
Cursos propis  

 

Curs: avenços en Genètica Humana (20h) 

Taller Pràctic Entomologia Forense (3 dies) 

Curs pràctic: eines informàtiques per la nova genòmica (20h) 

Capacitació tractaments amb plaguicides (dues edicions) (67h)  

Taller “Sedueix la teva audiència: presentacions amb Prezi”(4h) 

    Curs Mesures de prevenció i seguretat en la pràctica d'activitats físicoesportives en el medi natural  

Curs de manteniment d'instalacions enfront Legionel·la  (20h) 

Viatge L'Evolucionisme (Darwin) a Londres (5 dies)  

Eines col·laboratives de Google (3h) 

Crea infogràfics, gràfics i imatges interactives (3h) 

Fes arribar el teu missatge amb Facebook i Twitter (3h) 
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Blogs amb wordpress (6h) 

Jornades espècies invasores al delta de l'Ebre (4h) 
 
 
Tardes del CBC i Jornades 

Neteja i desinfecció de superfícies ambientals als centres sanitaris 

Zoonosis emergentes: Streptococcus suis 

Desarrollo de nuevas estrategias diagnósticas y terapéuticas de la anemia de Fanconi 

Detecció d'anticossos HLA en pacient trasplantat de Ronyo 

Diagnòstic de les malalties autoimmunes i el paper dels anticossos antinuclears 

Diagnòstic integrat d'un pacient amb Síndrome Mielodisplàsies en un laboratori de rutina 

Utilitat de la biologia molecular en el diagnòstic de la leucèmia mieloide crònica 

Tecnologies emergents en el laboratori clínic: tecnologia Luminex 

Enfermedades producidas por hongos: reto diagnóstico en el siglo XXI 

Neteja i desinfecció de superfícies ambientals als centres sanitaris 

Redacción científica. Una actividad profesional para biólogos 

 
 
El col·legi també ha organitzat i col·laborat durant l’any 2015 altres activitats de difusió de la 
ciència, de la professió i de cohesió col·legial. 

 
 
Altres activitats 

Concurs Fotografia Biològica Bioimatges 2015 

Olimpíades de Biologia de Catalunya 2015 (3 jornades) 

Presentació de la Universitat Internacional de la Bioidiversitat Tropical (Seròs) 

Fira d’emprenedors BizBarcelona 

 Conferència sobre Aqüicultura a la mostra gastronòmica d'Alfarràs 

 Presentacions a diverses Universitats de la professió, el CBC i la pre-col·olegiacio 

Visita i degustació a les muscleres a la Bahia dels Alfacs 

Científics a bord: navegant amb el pailebot Santa Eulàlia + visita a l’exposició L’Antàrtida. 

Neda amb les Tonyines més grans del món. Una aventura inoblidable 

Jornada amb Cluster Aquiplus. Big Data, compitiendo en la era del dato 
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Resultats econòmics de l’exercici 2015 
 

L’any 2015 s’han implementat els continguts més importants del nou Pla Estratègic del CBC iniciats 

als anys anteriors (nova web, nova newsletter, publicacions a diferents mitjans de comunicació)  i 

s'han fet de nous: la creació del directori professional a la web, totalment interactiu i que els 

mateixos col·legiats a més de poder posar les dades poden escollir l'abast de visualització 

d'aquestes, el canvi de format de la nova web més adaptada a tots els dispositius mòbils, 

contactes i acords amb diferents entitats, etc. La inversió La contractació de serveis professionals 

externs ens ha permès avançar en tots aquests aspectes que s’aniran implementant en el proper 

exercici.  L’anàlisi del balanç de situació patrimonial de l'exercici 2015 a data 31 de desembre, 

mostra un actiu col·legial  de 279.950,54 €. El resultat de l'exercici d'ingressos i despeses generals a 

estat de 22.609,11 € i s'ha fet una inversió en el desenvolupament del Pla Estratègic de 36.192,27 €.  

 

Balanç de situació patrimonial any 2015 

ACTIU   Import (Euros) 
B) IMMOBILITZAT  3.273,13 

III. Immobilitzacions materials   

IB. Immobilitzacions financeres 3.273,13    

D) ACTIU CIRCULANT  276.677,41 

    I. Deutors  3.378,34 

  a. Clients per vendes i prestacions de serveis 1.977,71  

  c. Administracions públiques 1.400,63  

IV. Inversions Financeres Temporals  222.187,25 

V. Tresoreria  51.111,82 

   

TOTAL GENERAL (B+D)  279.950,54 

   

 PASSIU  Import (Euros) 

 A) FONS PROPIS  195.967,15 

2. Resultat d’exercicis anteriors 209.550,21  

3. Resultat exercici  22.609.11 
 

 

    4.  Resultat inversió pla estratègic -36.192,27  

 C) PROVISIONS PER RISCOS I DESPESES   63.621,12 

 E) CREDITORS A CURT TERMINI  20.362,27 

1. Creditors comercials  8,676,05  

2. Altres deutes no comercials 11.686,22  

 TOTAL GENERAL (A+C+E)  279.950,54 
3 
 

 
L'import de les quotes per l'any 2015 ha estat: Col·legiació: 113,95 € (cost anual), Col·legiació reduïda (justificant la situació 
d'atur): 79,35 € (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 2015 

     Import €  

INGRESSOS   299.020,57 

   Import net de la xifra de negocis (inscripcions i quotes) 268.000,78   

   Import activitats formatives 27.504,00   

   Import visats 846,17   

   Altres ingressos d'explotació 944,91 

 

  

   Ingressos financers 1.724,71 

 

  

    

DESPESES    

 Despeses general  -255.741,17 -276.411,46 

      Salaris, Comissions i Despeses Junta G. 

vern 

-104.806,68   

      Retribucions membres Junta de Govern 0,00   

      Càrregues socials -29.846,28   

      Serveis exteriors -99.321,49   

      Activitats formatives -21.766,72   

    

    

 Altres despeses     -20.670,29 

  

 

       Insolvències col·legials -3.917,35   

       Amortització immobilitzat -194,48   

       Consell General de COB's -16.558,46   

    

 Resultat de l'exercici Ingressos / Despeses Generals    22.609,11 

 Despesa Inversió Pla Estratègic   -36.192,27 

 
 

4PROPOSTA PRESSUPOSTÀRIA PER L'EXERCICI 2016 
 
Presentem per l'any 2016 un pressupost basat en l'augment dels de la qualitat i quantitat dels 

serveis col·legials, increment de la presencia social del CBC i promoció de la professió en les 

diverses activitats professionals i assolir els objectius i activitats marcats en el Pla Estratègic i de 

comunicació del CBC. Així mateix s'inclou les dotacions per el seu desenvolupament (PE) i la 

dotació de col·laboració activa del CBC per la defensa i desenvolupament del professió amb el 

Consell General de Col·legis Oficials de Biòlegs. 
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-  

 

   DESPESES 

 

Euros 

 62100001 Lloguer local 32.760,63 

62200000 Reparació i conservació 700,00 

62200001 Contractes de manteniment 800,00 

62300001 Serveis Professionals Independents 100,00 

62300002 Assessoria col·legiats 12.850,40 

62300003 Programes informàtics 1.200,00 

62300004 Comptable, tributació  3.600,00 

62400000 Desplaçaments  600,00 

62300006 Serveis activitats mercantils 2.000,00 

62500000 Primes d’assegurances 980,00 

62600000 Serveis Bancaris 700,00 

62800001 Telefonia, Internet 2.800,00 

62800003 Electricitat i Aigua 2.700,00 

62800005 Manteniment informàtic (web) 4.500,00 

62900001 Empreses neteja 4.400,00 

62900002 Mecanització, distribució  800,00 

62900003 Missatgeria 150,00 

62910000 Material Oficina 3.000,00 

62920000 Franqueig, segells 3.500,00 

62930002 Impressores /Fotocòpies 600,00 

62940000 Doc. Biblioteca 400,00 

62950002 Altres despeses 1.400,00 

62960001 Activitats i Cursos 20.000,00 

62960004 Projectes i activitats diverses 9.000,00 

62970001 Revista CBC 10.000,00 

62970003 Altres Publicacions 2.600,00 

64000000 Salaris 108.145,61 

   

   

64200000 Seguretat Social 30.824.42 

65900001 Despeses Junta CBC 8.000,00 

65900009 Comissions i grups de treball 1.000,00 

64900001 Formació 200,00 

   

 Total Despeses Generals 270.311,06 
 

 

 

  
   

  

 INGRESSOS Euros 

   

70100001 Col·legiacions B           1.000,00 

70100002 Col·legiacions C           3.000,00 

70200001 Quotes col·legiats 261.000,00 

70200002 Quotes altres. Any en curs 1.000,00 

70500009 Activitats mercantils 5.000,00 

75900000 Activitats i Cursos 25.000,00 

75950002 Visats 800,00 

75950003 Altres Serv. Adm. i fotocòpies 10,00 

75980000 Altres Ingressos 600,00 

76900000 Ingressos Financers 1.500,00 

   

 Total Ingressos 298.910,00 

   

 TOTAL DESPESES GENERAL  270.311,06 

 TOTAL INGRESSOS GENERALS 298.910,00 

   

 Diferència 28.598,94 

 

DOTACIONS I AMORTITZACIONS  

   

Grup 68 Amortitzacions d'immobilitzat materials 6.000,00 

Grup 69 Dotació per a insolvències 4.000,00 

Grup 69 Dotació CGCOB 15.000,00 

Grup 20 Dotació inversió Pla Estratègic 40.520,00 

   
 TOTAL DOTACIONS AMORTITZACIONS I IMPOSTOS  

 

Total Despeses 

65.520,00 

 


