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 Memòria de l’exercici 2016 i Pla d’actuació per al 2017 
 

 RESUM DE L'AGENDA COL·LEGIAL ‘16  

 

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

 
GENER 
 
Dilluns 4 
- Enviament revista CBCAT número 25. ◊ *  
Dimarts 12 
- Reunió amb comptable per assessorament financer. ◊ 
Dimecres 13 
- Reunió amb Cap del Servei de Promoció i Conservació de l’Espai Públic de l'Àrea 

Metropolitana de Barcelona. ◊ * 
- Reunió amb assessors comercials de l’àrea empresa GECAP. ◊   
Divendres 15 
- Reunió amb gabinet de comunicació per programar les estratègies de comunicació en 

2016. ◊ * 
Dimecres 20 
-  Participació en la Taula Tècnica de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals 

de Catalunya. ◊ * 
Dijous 21 
- Reunió de la Comissió Organitzadora Olimpíada de Biologia de Catalunya.  ◊ * 
Divendres 22 
-  Reunió de la Junta de Govern. ◊ 
- Taller d’entomologia forense .  □ * 
Dissabte 23 
-  Lliurament de premis del Concurs de Fotografia Biològica Bioimatges 2015.  ◊ * 
Dilluns 25 
- Prova de capacitació del curs de Plaguicides. □ 
Dimarts 26 
- Reunió Comissió Genètica clínica.  ◊ 
Dimecres 27 
-  Tarda del Col·legi: Seguiment de la infecció pel virus de l’hepatitis C des del laboratori de 
microbiologia…  □ * 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FEBRER 
 
Dimarts 2 
- Participació en la reunió Plenària del Consell de la Sostenibilitat de l’Ajuntament de 

Barcelona. Assisteix José Luis Casanova Acha.  ◊ 
Dijous 4 
-  Carta a tots els Presidents/es dels Grups Parlamentaris de Catalunya felicitant-les pel 
 càrrec per establir canals d’interlocució. ◊ 
-  Renovació dels dominis "cbc.cat",“bioimatges.net” i “cbiolegs.cat”. ◊ *  
Divendres 5 
- 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 6 
-  Celebració de l’Olimpíada de Biologia de Catalunya 2016.  ◊ * 
Dimarts 9 
- Prova pràctica dels 22 finalistes a l’Olimpíada de Biologia de Catalunya.  ◊ * 
- Renovació de la marca “CBCAT”. * ◊ 
-  Revisió i inspecció CBC: seguretat i incendis. ◊ 
Dimarts 16 
- Reunió comissió organitzadora de la Cursa Intercol·legial. ◊ *  
- Notificació del participant del CBC a la Comissió TIC del Consejo General de COB’s. ◊ 
Divendres 19 
-  Lliurament de Premis de I‘Olimpíada de Biologia de Catalunya.  ◊ * 
-  Sol·licitud de registre del CBC com entitat formativa al SOC. ◊ 
Dissabte 20 
- Reunió de la Comissió permanent del Consejo General de COB’s. ◊ 
Dimecres 24 
- Tarda al CBC: “Presente y futuro del diagnostico de los linfomas”.  □ * 
Dijous 25 
- Reunió Comissió Genètica clínica.  ◊ 
Divendres 26 
- Participació en la Taula Tècnica de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals 

de Catalunya. ◊ * 
- Inici del Curs: Capacitació per a tractaments amb plaguicides.  □  
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Dilluns 29 

- Reclamació a l’Ajuntament de Rubí per publicar un procés de selecció per la cobertura 
temporal per substitució d'un lloc de treball de tècnic superior de Serveis Municipals i 
Medi Ambient, grup A, subgrup A1 on no convoquen a biòlegs.  * 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MARÇ 
 
Dijous 3  
- Participació en el Congrés de l’Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic 

com a patrocinador del premi al millor pòster del congrés.  ◊ * 
- Assistència a la presentació del projecte: “La viabilitat de la població de l’àliga 

perdiguera a Catalunya: guies per a la conservació”. ◊ * 
Dimarts 8 
- Reunió de coordinació per realitzar activitats formatives conjuntes amb Col·legi de 

Geòlegs.  □ ◊ 
- Reunió sobre coordinació d’activitats a l’àmbit forense en el CBC.  □ 
- Enviament al del Consejo General de COB’s les dades dels professionals sanitaris al CBC 

per aportar a l’Institut Nacional d’Estadística.  ◊ * 
Dimecres 9 
- Reunió del grup d’Energia i Canvi Climàtic del Consell de la Sostenibilitat de l’Ajuntament 

de Barcelona. Assisteix José Luis Casanova Acha.  ◊ 
Divendres 11 
- Participació a les Jornades Món Empresarial de Col·legis professionals. ◊ * 
Dijous 17 
- Participació en el lliurament a la Comissió Europea del manifest sobre els Refugiats a 

Europa 
 de la Intercol·legial. ◊ * 

-  Reunió de la Comissió de Comunicació i Publicacions. ◊ 
- Reunió sobre el Pla d’Actuació Municipal del Consell de la Sostenibilitat de l’Ajuntament 

de Barcelona.  ◊ 
Dimecres 23 
- Tarda al CBC: MALDI-TOF: espectrometria de masses pel laboratori de microbiologia.  □ * 
- Lliurament de un informe a la Generalitat de Catalunya sobre la capacitat dels biòlegs 

com a responsables d’un laboratori de genètica i/o embriologia.  
Dimecres 30 
- Reunió Comissió Genètica clínica.  ◊ 
Dijous 31 
- Reunió Junta de Govern del CBC. ◊ 
- Reunió comissió organitzadora de la Cursa Intercol·legial.  ◊ * 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ABRIL 
 
Divendres 1 
- Participació en la Taula Tècnica de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals 

de Catalunya. ◊ * 
- Prova de capacitació del curs de Plaguicides. □ 
- Nomenament de Ramon Jordana secretari de la Junta de Govern com a representant 

del CBC en el Consell Assessor de l’IRTA.  ◊ 
-  Convocatòria Junta General Ordinària.  ◊ 
-  Enviament Memòria CBC 2015. ◊ * 
Dijous 7 
-  Reunió de la permanent de la Junta de Govern amb assessors fiscals i comptables per 

sol·licitar informe auditoria de comptes. ◊ 
Dissabte 16  
- Celebració de la Cursa Intercol·legial. ◊ * 
Dijous 21 
- Reunió Junta de Govern del CBC. ◊ 
Divendres 22 
- Reunió del Consell Rector de l’Observatori del Paisatge. Assisteix Gisela Loran membre de 

la  Comissió de Medi Ambient. ◊ * 
- Acreditació del Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries al 

curs Actualització en el Diagnòstic Clínic.  □ 
Dimecres 27 
- Tarda al CBC: Els microarrays i les seves aplicacions en el diagnòstic.  □ * 
Dijous 28 
- Junta General Ordinària.  ◊ 
- Participació en la reunió de la Junta Directiva de l’Associació Intercol·legial de Col·legis 

Professionals de Catalunya. ◊ * 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
MAIG 
 
Dimecres 4 
- Seminari de Seguretat de productes químics.  □ * 
Divendres 6 
- Revisió de la prova de capacitació del curs de Plaguicides. □ 
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Dilluns 9 
- Jornada: Coneixent el virus Zika i els seus vectors de transmissió.  □ * 
Dimarts 10 
- Reunió Comissió Genètica clínica.  ◊ 
- Reunió de la Comissió de Comunicació i publicacions.  ◊ 
- Assistència al lliurament als premis Nacionals de Recerca de la Generalitat de Catalunya. ◊* 

Dimecres 11 
- Jornada sobre la problemàtica generada pel cargol poma i les tècniques realitzades per 

combatre'l.  □ *  
- Assistència en la Jornada:  Conferència sobre Col·legis i serveis professionals en el marc 

de la Unió Europea.  ◊ 
Dijous 12 
- Reunió de la Comissió Organitzadora Olimpíada de Biologia de Catalunya.  ◊ * 
Dimecres 18 
- Jornada a l’IRTA: “Els professionals de la Biologia en els centres de Recerca”.  □ * 
- Participació en la reunió telemàtica de la Junta Directiva de l’Associació Intercol·legial 

de Col·legis Professionals de Catalunya. ◊ * 
- Participació a la Junta Directiva de l’Associació Intercol·legial de Catalunya.  ◊ 
Dilluns 23 
- Reunió de la Comissió de Medi Ambient.  ◊ 
- Difusió de la petició de la Declaració de L’Agulla com a parc comarcal en el Pla de 

Bages.  ◊ 
Dimarts 24 
- Sessió de Mentoratge amb la participació de mentors sèniors i joves biòlegs.  □ * 
Dimecres 25 
- Tarda al CBC: Biologia molecular com eina per detectar BLEE i carbapenemases de 

rellevància clínica en bacteris gramnegatius  □ * 
Dijous 26 
- Reclamació al Consell d’iniciatives locals per al Medi Ambient de les comarques de 

Girona per publicar un procés de selecció per la contractació d'un/a tècnic/a superior 
de medi ambient on no convoquen a biòlegs.  

Dissabte 28 
- Participació en la Comissió d’Educació i Formació del Consejo General de COB’s.  ◊ 
- Participació en la Comissió de Medi Ambient del Consejo General de COB’s.  ◊ 
- Participació en la Comissió de Sanitat del Consejo General de COB’s.  ◊ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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JUNY 
 
Dimecres 1 
- Participació en la reunió de la Junta Directiva de l’Associació Intercol·legial de Col·legis 

Professionals de Catalunya. ◊ * 
- Fira Bizbarcelona: la fira de l’emprenedor. El CBC col·labora i participa en el Networking 

interprofessional.  ◊ * 
Divendres 3 
- Prova de capacitació del curs de Plaguicides. □ 
Diumenge 5 
- Difusió de la nota de premsa de CGCOB en el dia del Medi Ambient.  ◊ * 
Dilluns 6 
- Assistència a l’acte del Dia Mundial de Medi Ambient al Palau de la Generalitat.  ◊ 
Dimecres 8 
- El CBC s’inscriu en el Registre estatal d’entitats de formació del Servicio Público de 

Empleo Estatal.  ◊ 
Dimecres 15 
- Obtenció del certificat de destrucció i de reciclatge dels residus de paper i cartó 

generats al CBC. ◊ 
Dilluns 20 

- Col·laboració a la Jornada “Reputació i aqüicultura” organitzada per Aquiplus. □ * 
- Designació d’un representant del CBC com a membre de la taula de treball sobre 

benestar animal del Consell Municipal de Salut de Mataró.  ◊ 
- Signatura conveni de col·laboració entre el CBC i la Universitat Oberta de Catalunya.  ◊ 
Dimarts 21 
-  Reunió de la Comissió Organitzadora Olimpíada de Biologia de Catalunya.  ◊ * 
Dimecres 22 
- Participació en l'Assemblea General de l’Associació Intercol·legial de Col·legis. ◊ * 
- Assistència a la Jornada sobre acreditació de la formació sanitària a Catalunya.  ◊ □ 
Dilluns 27 
- Inici dels Campaments de Natura a l'Alt Pirineu i als Aiguamolls de l’Empordà, amb 

col·laboració de l'Associació Sorellona. □ * 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JULIOL 
 
Dissabte 2 
- 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. ◊ 
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Dilluns 4 
- Lliurament d’un informe al departament de regulació sanitària de la Conselleria de Salut 

de la Generalitat de Catalunya sobre la capacitat dels biòlegs per exercir l’activitat 
professional a l’àmbit de la Nutrició i Dietètica.  ◊ 

Dimarts 5 
- Publicació revista CBCAT núm. 26.  ◊ * 
- Reunió grup de treball pel seguiment de la llei de prevenció i control ambiental.  ◊ * 
Dijous 7 
- Lliurement a la Generalitat de Catalunya de les esmenes conjuntes a l’avantprojecte de 

la Llei d’Arquitectura realitzades per la Comissió de Medi Ambient.  ◊ 
Dimecres 12 
- Participació en la Jornada del programa públic d’analítica de dades per la recerca i la 

innovació en salut a Catalunya.  ◊ 
- Assistència al lliurament del Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació.  ◊ 
Divendres 15 
-  Participació en la Taula Lletrada de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals 

de Catalunya. ◊ * 
-  Reunió Junta de Govern del CBC. ◊ 
-  Participació en el document del Projecte de Llei d’Arquitectura.  ◊ 
Dijous 21 
Participació en la reunió del Consell Català de les Professions Sanitàries de Catalunya.  ◊ 
Dimarts 26 
- Reunió Comissió de Formació.  □ 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SETEMBRE 
 
Dimarts 6 
-  Reunió de la Comissió Organitzadora Olimpíada de Biologia de Catalunya.  ◊ * 
- S’inclou al CBC al Registre de grups d’interès del Departament de Justícia. ◊ * 
Dimecres 7 
- Publicació a la revista Món Empresarial l’article sobre Vida submarina i medi ambient de 

Jordi Carreras, membre de la Junta de Govern.  ◊ * 
- Assistència a reunió de diversos col·legis professionals a l’àmbit de la formació.  □ 
Dijous 8 
- Reunió grup de treball pel seguiment de la llei de prevenció i control ambiental.  ◊ * 
- Publicació sobre “els reptes dels biòlegs” a la Guia de Màsters de Món Empresarial.  ◊ * 
Dimecres 28  
- Assistència al Fòrum Sabadell Professional: Tendència digital en món i els professionals. ◊ * 
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Divendres 11 
- Assistència a l'acte commemoratiu de la Diada Nacional de Catalunya. ◊ 
Dimecres 21 
- Lliurement a la Direcció gen. de qualitat ambiental de la Generalitat un informe sobre els 

nivells d’aptitud dels tècnics biòlegs per aplicar a la futura Llei de Qualitat Ambiental. ◊ 
- Reunió Comissió de publicacions sobre la revista CBCAT. ◊ * 
Dimarts 27 
- Reunió amb Banc de Sabadell relativa a nous serveis financers per a col·legiats. ◊* 
- Assistència per part d’un representant del CBC a la Taula de treball sobre benestar 

animal de l’Ajuntament de Mataró.  ◊  
- Obtenció del certificat de destrucció i de reciclatge dels residus de paper i cartó 

generats al CBC. ◊ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OCTUBRE 
 
Dilluns 3 
- Inici del Curs: Curs d’Estadística, programació i gràfics amb R. □ 
Dijous 6 
- Reunió Comissió Genètica clínica.  ◊ 

Dilluns 10 
- Participació de Ramon Jordana al Consell Assessor de l’IRTA.  ◊ 
- Reunió de coordinació d'activitats formatives del CBC. □ * 
- Convocatòria de les Olimpíades de Biologia de Catalunya del 2016. ◊ * 
Divendres 21 
- Reunió comissió organitzadora de la Cursa Intercol·legial. ◊ * 
Dimarts 25 
- Reunió comissió de formació amb diversos ponents.  □ 
- Reunió sobre coordinació d’activitats a l’àmbit forense en el CBC.  □ 
Dimecres 26 
- Tarda del Col·legi: Noves tendències en la interpretació de les proves serològiques □ * 
Divendres 28  
- Participació en la Taula Tècnica de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals 

de Catalunya. ◊ * 
- Inici del curs pràctic “Fotografia Forense”  □ 
Dilluns 31 
- Reunió comissió de comunicació i publicacions. ◊ * 
- Reunió Comissió de Formació.  □ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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NOVEMBRE 
 
Dijous 3 
- Reclamació al Consell Comarcal de la Conca de Barberà al procés selectiu de la 

convocatòria d’una borsa de treball per una plaça de tècnic de medi ambient per no 
convocar als llicenciats/graduats en Biologia.  * 

Dilluns 7 
- Reunió grup organitzador del “Dia del Biòleg” ◊ * 
- Participació en l’enquesta sobre l’estat dels col·legis professionals a Catalunya realitzada 

per l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya. ◊ * 
Dimarts 8 
- Assistència a l’acte de lliurament del Premi Ramon Margalef d’Ecologia. ◊ * 
- Renovació de la subscripció a la base de dades de 150.000 empreses d’Espanya. ◊ 
- Plenari del Consell de la Sostenibilitat de l’Ajuntament de Barcelona. Assisteix José Luis 

Casanova Acha.  ◊ 
Dijous 10 
- El Consell Comarcal de la Conca de Barberà arran de la reclamació del CBC per no 

convocar als llicenciats/graduats en Biologia suspèn la convocatòria al procés selectiu 
de la convocatòria d’una borsa de treball per una plaça de tècnic de medi ambient.  * 

 Divendres 11 
-  Participació en la Jornada: “La transformación digital en los Colegios Profesionales”.  ◊ 

Dilluns 14 
- Assistència a la Reunió Barcelona + Sostenible de l’Ajuntament de Barcelona.  ◊ 
Dimecres 16 
- Reunió de la permanent de la Junta de Govern del CBC. ◊ 
- Obtenció dels certificats digitals del degà i vicedegana com a representants del CBC.  ◊  
Divendres 18 
- Participació en la reunió del Consell Català de les Professions Sanitàries de Catalunya.  ◊  
Dimecres 23 
- Prova de capacitació del curs de Plaguicides. □ 
- Actualització del software de l'administració del CBC. ◊ 
Divendres 25 
- Reunió comissió de formació amb diversos ponents.  □ 
Dilluns 28 
- Estimació de la reclamació del CBC al Consell Comarcal de la Conca de Barberà a una 

convocatòria d’una borsa de treball per una plaça de tècnic de medi ambient on 
poden participar els biòlegs.  * 
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Dimarts 29 
- Reunió de la Comissió Organitzadora Olimpíada de Biologia de Catalunya.  ◊ * 
- Reunió comissió de sanitat.  ◊ 
Dimecres 30 
- Participació en diverses activitats del dia de l’Aqüicultura.  * 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DESEMBRE 
  
Divendres 2 
-  Participació en la Taula Tècnica de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals 

de Catalunya. ◊*  
-  Reunió de coordinació amb gestors d’assegurances del CBC. ◊ 
Dilluns 12  
- Enviament de l'actualització de la base de dades dels Pèrits a la Generalitat de 

Catalunya.  
- Reunió del Consell Rector de l’Observatori del Paisatge ◊ *  
Dimarts 13 
- Reunió comissió de sanitat  per debatre les aportacions del CBC al Pla de 

desenvolupament Professional Continuat del Departament de Sanitat.  ◊ 
- Reclamació al Consejo Superior de Investigaciones Científicas per al procés selectiu de 

la convocatòria d’un contracte per un projecte medi ambiental plaça de tècnic de 
medi ambient per no convocar als llicenciats/graduats en Biologia.  * 

Dimecres 14 
- Reunió Junta de Govern del CBC. ◊  
- Tarda del Col·legi: Varicel·la i els canvis en la programació de la vacuna . □ * 
Dilluns 19 
- Participació en Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.  ◊ 

 
 

 
Àrees d’activitat col·legial (percentatges) 

 

Professional Institucional Promoció Formació 

20,45  34,62 33,87 11,06 
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LES XIFRES ’16 
 

 
Col·legiats i nous col·legiats (desembre del 2016) 

 
Total col·legiats:                 2.366     Nous col·legiats: 81  
Total Societats Professionals:    6    

           
 

Visats 

 
Núm. de visats:   22        

 
Visats per àmbit % 
Aqüicultura 27,3 % 
Gestió de Residus 45,4 % 
Llicencia d’activitats  27,3 % 

 
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 
2016 aquest servei ha estat utilitzat per 38 col·legiats en els següents àmbits  
 

Àmbit                  Núm. 
Laboral 28 
Civil 8 
Fiscal 2 
    Total 38 

 
 

Assessorament tècnic i informàtic 
 

El servei que ofereix el CBC mitjançant l'empresa Tecnihand 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, ha estat utilitzat per 2 
col·legiats. 
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Compulses 
 

Total núm. de compulses  397 

 
 

Informació electrònica, web i xarxes 
 

El butlletí setmanal CBC al Dia, que enviem tots els divendres 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 i està lligat a l’aplicatiu i la part exclusiva pels col·legiats de la web, la intranet del CBC. 
Durant aquest any 2017 s’han publicat 4695  referències noves als 49 CBC AL DIA emesos. 
 
Així mateix hem rebut 93.182 visites a les webs del CBC, de les quals 23.706 han estat a la intranet. 
També hem publicat notícies a Facebook i a twiter que han pogut visualitat 726 incrementant un 
50% els seguidors en un any. 
 

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 del 2012 al 2017 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 (72) i les convocatòries del sector públic 
(ajuntaments, corporacions locals i autonòmiques) que són per biòlegs, bioquímics, 
biotecnòlegs (67) 

 
 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. En aquest any 2016 hem fet arribar un total de 719 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. L'any 2016 han estat un total de 230. 
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Activitats organitzades  
Formació contínua: 
 
El CBC organitza diverses activitats formatives (cursos, seminaris, tardes del col·legi, jornades, etc.) en 
els amplis àmbits professionals. També s’organitzen altres activitats de difusió de la ciència, de la 
professió i de cohesió col·legial. L’any 2016  han participat 228 professionals en les diferents activitats 
formatives i que es recull a la següent taula: 

 

Cursos i seminaris propis  

 

Curs de vitivinicultura i tast per biòlegs (20 h) 

Curs de Biologia Molecular i Càncer (20 h) 

Atapuerca i els orígens de la humanitat a Europa (24 h) 

Capacitació tractaments amb plaguicides (67 h)  

Taller pràctic d’Entomologia Forense (20 h) 

     Seminari d’Entomologia (4 h) 

Curs pràctic de fotografia forense (20 h) 

Curs d’introducció a la Ciència Forense per a biòlegs (21 h) 

Seminari de Seguretat de productes químics (4 h) 

Curs d’introducció a l’Aqüicultura. Estructures a mar obert (15  h) 

Taller: La Caricatura del Cant dels Ocells (5h) 

Curs d’Estadística, programació i gràfics amb R (20 h) 
 
Tardes del CBC i Jornades 

Jornada: Coneixent el virus Zika i els seus vectors de transmissió (4  h) 

Jornada sobre la problemàtica generada pel caragol poma i les tècniques realitzades per combatre'l 

Jornada a l’IRTA: “Els professionals de la Biologia en els centres de Recerca”.  (3h) 

Seguiment de la infecció pel virus de l’hepatitis C des del laboratori de microbiologia… 

Presente y futuro del diagnostico de los linfomas 

MALDI-TOF: espectrometria de mases pel laboratori de microbiologia 

Els microarrays i les seves aplicacions en el diagnòstic 

Biologia molecular com eina per detectar BLEE i carbapenemases de rellevància clínica en bacteris.. 

Patologia eritrocitaria y técnicas diagnósticas 

Noves tendències en la interpretació de les proves serològiques 

Varicel·la i els canvis en la programació de la vacuna 

Noves metodologies pel diagnòstic de la infecció urinària  
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El col·legi també ha organitzat i col·laborat en altres activitats de difusió de la ciència, de la 
professió i de cohesió col·legial. 

 
 
 
Altres activitats 

Lliurement premis del Concurs Fotografia Biològica Bioimatges 2015 

Olimpíades de Biologia de Catalunya 2016 (3 jornades) 

Seminari Internacional de conservació i rehabilitació d’Aus en perill d’extinció 

 Fira d’emprenedors BizBarcelona 

 Programa Consolida’t per emprenedors. 

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

Taller recerca de feina: simulació d’entrevista de feina. 

Taller per la recerca de feina: “Elevator Pitch” professional 

Campaments de Natura als Parcs Naturals (fundació Sorellona) 

 

 
 
 
Resultats econòmics de l’exercici 2016 
 

L’any 2016 s’han anat desenvolupant els continguts del Pla Estratègic del CBC i s’han mantingut i 

millorant els serveis dirigits als col·legiats, a la vegada de fer una forta contenció de les despeses 

que han donat uns resultats de quasi 27.000 € menys d’inversió dels Recursos Propis del que es va 

proposar en el pressupost del 2016.  

 

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

actiu col·legial de 243.727,54 €. El resultat de l'exercici d'ingressos i despeses generals a estat de 

23.469,13 € i s'ha fet una inversió en el desenvolupament del Pla Estratègic de 33.598,72 €, que ha 

comportat una major presència en els medis de comunicació, millora i remodelació de la web del 

CBC i diverses campanyes d’activació de nou col·legiats. 
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Balanç de situació patrimonial any 2016 

ACTIU   Import (Euros) 
B) IMMOBILITZAT  3.273,13 

IB. Immobilitzacions financeres 3.273,13      

D) ACTIU CIRCULANT  240.454,41 

    I. Deutors  1.436,27 

  a. Clients per vendes i prestacions de serveis 1.293,60  

  b. Deutors varis 142,67  

IV. Inversions Financeres Temporals  150.393,28 

V. Tresoreria  88.624,86 

   

TOTAL GENERAL (B+D)  243.727,54 

   

 PASSIU  Import (Euros) 

 A) FONS PROPIS  185.179,89 

2. Resultat d’exercicis anteriors 195.309,49  

3. Resultat exercici corrent 23.469,13 
 

 

    4.  Resultat inversió pla estratègic -33.598,72  

 C) PROVISIONS PER RISCOS I DESPESES   39.553,37 

 E) CREDITORS A CURT TERMINI  18.994,28 

1. Creditors comercials  8,116,86  

2. Altres deutes no comercials 10.877,42 
 

 

 TOTAL GENERAL (A+C+E)  243.727,54 
3 

 

 
L'import de les quotes per l'any 2016 ha estat: Col·legiació: 116,2 € (cost anual), Col·legiació reduïda (justificant la situació 
d'atur): 80 € (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 2016 

     Import €  

INGRESSOS   286.278,24 

   Import net de la xifra de negocis (inscripcions i quotes) 268.294,74   

   Import activitats formatives 12.819,50   

   Import visats 546,75   

   Ingressos per activitats mercantils 3.200,00   

   Altres ingressos d'explotació 570,48 

 

  

   Ingressos financers 846,77 

 

 

  

    

DESPESES   -262.809,12 

 Despeses general  -

245.853,04 

 

      Salaris, Comissions i Despeses Junta G. 

vern 

-113.566,38   

      Retribucions membres Junta de Govern 0,00   

      Càrregues socials -30.662,43   

      Serveis exteriors -92.223,48   

      Activitats formatives -9.400,75   

    

    

 Altres despeses     -16.956,08 

  

 

       Insolvències col·legials -3.257,00   

    

       Consell General de COB's -13.669,08   

    

 Resultat de l'exercici Ingressos / Despeses Generals    23.469,12 

 Despesa Inversió Pla Estratègic   -33.598,72 

 
 

4PROPOSTA PRESSUPOSTÀRIA PER L'EXERCICI 2017 
 
Presentem per l'any 2017 un pressupost basat a assolir els objectius i activitats marcats en el Pla 

Estratègic i de comunicació del CBC i la dotació de col·laboració activa del CBC per la defensa i 

desenvolupament de la professió amb el Consell General de Col·legis Oficials de Biòlegs. Així 

mateix, per la formació i l’actualització dels coneixements del nostre àmbit i oferir eines que 

milloren la qualitat de l’exercici professional, a la vegada d’utilitzar noves tecnologies que superin 

les barreres de localització dels professionals, el CBC invertirà recursos per posar en marxa 

seminaris-jornades en directe on line (webinars) que seran gratuïtes.
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   DESPESES 

 

Euros 

 62100001 Lloguer local 32.760,63 

62200000 Reparació i conservació 2.700,00 

62200001 Contractes de manteniment 800,00 

62300001 Serveis Professionals Independents 4.000,00 

62300002 Assessoria col·legiats 12.850,40 

62300003 Programes informàtics 1.300,00 

62300004 Comptable, tributació  3.500,00 

62400000 Desplaçaments  600,00 

62300006 Serveis activitats mercantils 800,00 

62500000 Primes d’assegurances 690,00 

62600000 Serveis Bancaris 700,00 

62800001 Telefonia, Internet 2.800,00 

62800003 Electricitat i Aigua 2.700,00 

62800005 Manteniment informàtic (web) 5.700,00 

62900001 Empreses neteja 4.400,00 

62900002 Mecanització, distribució  800,00 

62900003 Missatgeria 150,00 

62910000 Material Oficina 2.100,00 

62920000 Franqueig, segells 3.500,00 

62930002 Impressores /Fotocòpies 300,00 

62940000 Doc. Biblioteca 400,00 

62950002 Altres despeses 1.600,00 

62960001 Activitats i Cursos 10.000,00 

62960004 Projectes i activitats diverses 7.000,00 

62970001 Revista CBC 10.000,00 

62970003 Altres Publicacions 1.500,00 

64000000 Salaris 108.145,61 

   

   

64200000 Seguretat Social 30.824,42 

65900001 Despeses Junta CBC 6.000,00 

65900009 Comissions i grups de treball 1.000,00 

64900001 Formació 200,00 

69590001 Aportació Consejo General COB’s  15.000 

   
 

 

 

Total Despeses Generals 276.821,06 
   

  

 INGRESSOS Euros 

   

70100001 Col·legiacions B           500,00 

70100002 Col·legiacions C           3.000,00 

70200001 Quotes col·legiats 263.000,00 

70200002 Quotes altres. Any en curs 1.000,00 

70500009 Activitats mercantils 2.500,00 

75900000 Activitats i Cursos 13.000,00 

75950002 Visats 600,00 

75950003 Altres Serv. Adm. i fotocòpies 10,00 

75980000 Altres Ingressos 600,00 

76900000 Ingressos Financers 500,00 

   

 Total Ingressos 284.710,00 

   

 TOTAL DESPESES GENERAL  276.821,06 

 TOTAL INGRESSOS GENERALS 284.710,00 

   

 Diferència 7.888,94 

 

DOTACIONS I AMORTITZACIONS  

   

Grup 68 Amortitzacions d'immobilitzat materials 500,00 

Grup 69 Dotació per a insolvències 4.000,00 

Grup 20 Dotació inversió Pla Estratègic 34.360,00 

   
 TOTAL DOTACIONS AMORTITZACIONS I IMPOSTOS  

 

Total Despeses 

38.860,00 

 


