
 Memòria 2017 

 0 0



 1

    0B

                                           D.L.B-12617-2000 
MEMÒRIA  CBC 2017 

 
 
 
PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA................................................................... (pàg. 2) 
 
LES ACTIVITATS DEL CBC .................................................................................(pàg. 4) 
 
LES XIFRES ’17: Col·legiats, serveis i gestió...... .......................................... (pàg. 9) 
 
RESUM DE L’AGENDA COL·LEGIAL ‘17 ....................................................... (pàg. 11) 
 
RESULTATS ECONÒMICS 2017 ...................................................................... (pàg. 22)  
 
PRESSUPOST 2018 ............................................................................................(pàg.23) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos portada:  Premis Bioimatges. Per veure l'autoria: http://bioimatges.cbiolegs.cat/ 

http://bioimatges.cbiolegs.cat/


 2

Memòria de l’exercici 2017 i Pla d’actuació per al 2018 
 
 
Us presentem la memòria de l’exercici 2017 del Col·legi de Biòlegs de Catalunya, en la qual 
incloem el resum de les activitats dutes a terme durant l’any, així com les dades 
econòmiques de l’exercici. 
 
Pel que fa a les activitats, voldríem destacar l’esforç esmerçat en quatre grans àmbits 
d’actuació: 
 

 Pel que fa a la defensa de la professió:  Les actuacions en defensa activa de la 
professió han fructificat en diverses ocasions, obrint a la participació dels biòlegs 
l’accés a diverses places de treball en les que no se n’havia previst l’accés al nostre 
col·lectiu professional. 
 

 Pel que fa a la representació i col·laboració institucional, el Col·legi manté una fluida 
relació amb diverses institucions d’interès per la professió, molt particularment amb les 
Universitats Catalanes, amb la Intercol·legial i amb el Consejo de Colegios Oficiales de 
Biólogos de España.  El Col·legi ha emès diversos informes sol·licitats per òrgans de 
l’Administració. 
 

 Pel que fa a la promoció de la professió, s’ha mantingut la presència, participació i 
col·laboració del col·legi en nombrosos fòrums i actes d’interès pel desenvolupament 
professional dels biòlegs i de la professió. 
Alhora, s’ha participat en l’Olimpíada de la Biologia i s’ha celebrat la primera edició 
del Dia del Biòleg, organitzat pel mateix Col·legi, i s’han mantingut actius els canals de 
difusió del Col·legi: WEB, Revista CBC, canals de youtube Facebook, Twitter, etc.  
 

 Pel que fa a les activitats de formació, s’ha mantingut l’oferta de cursos de formació 
especialitzada, s’han celebrat vàries webinars i diversos tallers relacionats amb temes 
d’interès per als biòlegs, i s’ha continuat oferint les “Tardes del Col·legi” 
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També voldríem destacar que aquest any s’ha mantingut el nombre de col·legiats, i en  
l’apartat econòmic s’ha aconseguit una reducció de costos que han permès una execució 
equilibrada i dins de les previsions fetes al començament de l’any. 
 
Pel que fa a la vida col·legial, cal recordar d’aquest any el sotrac del traspàs del Degà Emili 
Fadurdo,  que ha portat a la celebració d’eleccions i a la configuració a la tardor de la nova 
Junta de Govern.  Aquesta ja ha treballat per a confegir el nou pressupost, que es presentarà 
a la Junta General i que manté la línia d’equilibri pressupostari, que inclou previsions per 
poder continuar  enfortint el Col·legi i les accions de defensa, de suport a la formació dels 
biòlegs, i de difusió i promoció de la professió. 
 
Amb aquesta Memòria, La Junta de Govern i l’administració del CBC rendeixen comptes de 
l’activitat institucional davant dels col·legiats i de la ciutadania. 
 
Encoratgem els col·legiats a participar en les activitats del col·legi, particularment als treballs 
de les seves Comissions sectorials, com a eina per a estructurar i canalitzar les preocupacions 
i propostes dels col·legiats per trobar-ne les millors solucions i vies de desenvolupament. 
 
 

 
 

La Junta de Govern 



 Activitats del CBC durant el 2017 
 
Durant l'any 2017 des del Col·legi s'han dut a terme nombroses activitats en diversos àmbits. En 
aquesta memòria fem un resum de quatre àmbits. El detall de totes les activitats està a l'apartat 
Agenda col·legial. 
 
 
1. Pel que fa a la defensa de la professió: 

 
 S’ha reclamat a l’Ajuntament de Rubí per publicar un procés selectiu per a la selecció de 

personal tècnic superior en zones verdes on no convocaven a biòlegs. 
  S’ha guanyat un recurs interposat a l’Ajuntament de Tarragona per a la convocatòria del 

procés selectiu lliure per disposar d’una borsa de treball tècnic superior en zones verdes, en 
el qual no convocaven a Llicenciats/graduats en biologia. 

 S’ha guanyat un recurs interposat al CSIC per la convocatòria d’una plaça de titular 
superior a l’àmbit del medi ambient on no convocaven a Llicenciats/graduats en biologia. 

 S'ha reclamat a l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat per una convocatòria de tècnic 
de medi ambient on poden participar els biòlegs. 

 
2. Pel que fa a la representació i col·laboració institucional 

 
 S’ha participat en les reunions de la Junta Directiva de l’Associació Intercol·legial de 

Catalunya. 
 S’ha participat en les reunions de la Taula Tècnica de l'Associació Intercol·legial de 

Catalunya. 
 S'ha participat en les reunions de la Taula Lletrada de l'Associació Intercol·legial de 

Catalunya. 
 S'ha participat en l’Assemblea General Extraordinària de l’Associació Intercol·legial de 

Col·legis Professionals de Catalunya. 
 S’ha acceptat la participació del Degà del CBC en el Comitè d’Honor del Congrés de 

Metges i Biòlegs de Llengua Catalana. 
 S’han elaborat i enviat al Consejo general de Colegios Oficiales de Biólogos les dades dels 

professionals sanitaris al CBC per aportar-les a l’Instituto Nacional de Estadística. 
 Participació en les reunions del Ple del Consejo General de COB’s.  
 Participació en la Comissió de Medi Ambient del Consejo General de COB’s. 
 Participació en les reunions de la Comissió de Sanitat del Consejo General de Colegios 

Oficiales de Biólogos, de la vicedegana de la Junta de Govern del CBC que és la 
coordinadora d'aquesta Comissió. 
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 El CBC designa a Eduard Martínez com a representant del CBC a les reunions del Grup de 
l'Estratègia Catalana de Patrimoni Natural i la Biodiversitat. 

 Compareixença d’Eduard Martinez membre de la Comissió de Medi Ambient a la Comissió 
de Territori del Parlament de Catalunya per el Projecte de Llei d'arquitectura. 

 Assistència de Margarita Salvadó, vicedegana del CBC als Premis Nacionals de Recerca. 
 S’ha participat en el lliurament de premis de l’Olimpíada de Biologia de Catalunya. 
 Lliurament d’un informe a la Generalitat de Catalunya amb al·legacions al projecte de 

decret pel qual s'estableixen els requisits i les garanties tècnico-sanitàries comunes dels 
centres i serveis sanitaris i els procediments per la seva autorització i registre. 

 S’ha participat en les reunions a la signatura del Conveni de Col·laboració entre 
l'Ajuntament de Barcelona i l'Associació Intercol·legial en l'àmbit de l'atenció a les persones 
asilades i immigrants. 

 S’ha participat en les reunions del Consell Rector de l’Observatori del Paisatge. Assisteix 
Gisela Loran membre de la Comissió de Medi Ambient. 

 S’ha participat en la celebració de la Cursa Intercol·legial. 
 Reunió de membres de la Junta del CBC amb degà de Facultat de Biociències de la UAB. 
 S'ha signat un conveni de col·laboració entre el CBC i l'Asociación Española de 

Biólogos Estudiantes.  
 Assistència, participació i aportacions de les activitats  i directrius de José Luis 

Casanova com a representant de la Comissió de Medi Ambient en la Jornada de 
networking Fem Xarxing, el 5 de maig de 2017, com membres de la Xarxa Barcelona 
Més Sostenible B+S del Consell de la Sostenibilitat de l'Ajuntament de Barcelona. 

 S’ha participat en la Jornada Aquapònia, un sistema de producció agrària i piscícola 
sostenible amb l'entorn. 

 Col·laboració amb el IX Simpòsium Europeu "El laboratori clínic i la Indústria del 
Diagnòstic in vitro, organitzat per l’ACCLC i la SCB. 

 S’ha participat en les Comissions de Seguiment de la Qualitat de les Platges i Aigües 
Litorals. Assisteix Jordi Carreres, vocal del CBC.  

 S’ha participat en les reunions de la Sectorial de Sanitat de l'Associació Intercol·legial. 
 Presentació de la candidatura a la Junta Directiva de l'Associació Intercol·legial amb 

un representant del CBC en una vocalia. 
 S'ha assignat d'un representant del CBC com a jurat de Concurs d'idees del projecte 

bàsic del Parc del Nord de Sabadell. 
 Participació de José Luis Casanova de la CMA  en la sessió del Consell de Sostenibilitat 

sobre Concurs de cobertes verdes i pobresa energètica. 
 



 Participació de José Luis Casanova membre de la CMA en la Reunió Plenària del 
Consell de Sostenibilitat, com a representant  d'un dels quatre col·legis professionals 
representats en el grup de col·legis professionals del Consell de Sostenibilitat. 

 S’ha participat en les reunions del Consell Assessor de l'IRTA. 
 Assistència a l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya. 
 Assistència a Jornades sobre signatura digital en els Col·legis professionals. 
 Participació de Lluís Tort, vicedegà del CBC a l'acte de lliurament dels diplomes als   

graduats de la Facultat de Biociències de la UAB. 
 Designació d'Antoni Palau com a representant del CBC a la Comissió Assessora en la 

Fundació 21 de Lleida. 
 Participació de Lluís Tort, vicedegà del CBC a la sessió inaugural de la Societat 

Catalana de Biologia. 
 Participació en l'acte funcional de l'Associació Agrofòrum 2050 en la qual el CBC i 

forma part dels membres fundadors. 
 Participació de José Luis Casanova membre de la CMA en la Sessió: Compartim els 

resultats i avaluació dels projectes pel clima del Compromís de Barcelona pel Clima. 
 

 
3. Pel que fa a la promoció de la professió 

 
 S’ha participat en el programa “Consolida’t”, que dóna suport, formació i assessorament 

per autònoma amb un projecte empresarial. 
 S’ha lliurat al Departament de Salut l’informe amb les aportacions del CBC al Pla de 

Desenvolupament Professional Continu. 
 S’ha assistit a les reunions de la Comissió Organitzadora i s'ha participat en totes les tasques 

de preparació i en la realització de la Olimpíada de Biologia de Catalunya. 
 Participació en les reunions de treball del I Congrés de les Professions de Catalunya a la 

sectorial de Salut de l'Associació Intercol·legial de Catalunya. 
 Participació en les reunions del Consell Català de les Professions Sanitàries de Catalunya. 
 Participació en les Jornades Món Empresarial de Col·legis professionals. 
 Reunió de membres de la Junta del CBC amb el degà de la Universitat de Vic. 
 Celebració de la primera edició del Dia del Biòleg. Lliurament de premis. 
 Es convoca la VI edició del concurs de fotografia Bioimatges 2017. 
 Networking Interprofessional del CBC a través de la Intercol·legial al saló 

BizBarcelona.  
 Participació en el BizBarcelona 2017. S'ha realitzat l'enquesta professional del sector de 

la Sanitat. 
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 Lliurament d'una carta als portaveus dels Grups Parlamentaris de Catalunya sobre 
la proposició de Llei de creació de l'Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat 
perquè en la seva composició del consell de Direcció de l'Agència s'incloguin una 
representació dels col·legis professionals de l'àmbit del Medi Natural i la 
Biodiversitat. 

 Registre de la marca Bioimatges, concurs de fotografia Biològica.  
 Al·legacions al Projecte de Decret de gestió de la fertilització del sol i de les 

dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones 
vulnerables en relació a la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts 
agràries. 

 S’hi ha sol·licitat al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per 
incorporar algunes activitats al Pla Anual de Transferència Tecnològica. 

 S'ha renovat la subscripció a la base de dades de 150.000 empreses d’Espanya. 
 Actualització de la base de dades dels Pèrits a la Generalitat de Catalunya. 
 Reunions de les diverses Comissions del CBC: Medi Ambient, Sanitat, Genètica Clínica i 

Formació. 
  

4. Pel que fa a la formació 
 

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 2017  han participat 368 professionals en 
les diferents activitats formatives i que es recull a la següent taula: 

 
Cursos, webinars i seminaris propis  
Seminari: eines informàtiques per la nova genòmica  
Seminari: Avenços en tècniques de Reproducció Humana  
Taller: Sedueix a la teva audiència. Presentació amb Prezi  
Taller: La Caricatura del cant dels ocells 
Curs de nàutica d'esbarjo 
Mar i Lleure: Esnòrquel a les platges de Barcelona 
Albirant aus amb el pailebot Santa Eulàlia (març) 
Albirant aus amb el pailebot Santa Eulàlia (novembre) 
Webinar: Introducción a la ciencia forense para Biólogos. 
Webinar: Gestión de la bioseguridad: caminando al filo de la navaja  
Webinar: Acuicultura en estructuras flotantes.  
Webinar: ¿Puede la genética mejorar la actividad física deportiva? 
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Tardes del CBC i Jornades 
Estudio microbiológico de superficies y biofilms (gener) 
Mycoplasma genitalium, una infección sexual en vías de expansión (febrer) 
Virus respiratorios: diagnòstico y vigilancia (març) 
Mort sobtada juvenil d'origen cardíac a Catalunya: estudi genètic post-mortem (abril) 
Paper de l’hematrimetria en la detecció de limfocitosis infecciosa (maig) 
Escrutini d'anticossos irregular (juny) 
Seguiment bioquímic del Carcinoma Medul·lar de Tiroides (octubre) 
Cáncer de ovario y uso de He4 (novembre) 
Diagnòstic d'Helycobacter pylori. Utilitat de la detecció de l'antigen en femta (desembre) 
Vine a conèixer els efectes de les plantes medicinals (gener) 
 La Dendrocronologia: dels anells dels arbres als processos ecològics (abril) 

 
 
 
 
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 

VI edició del Concurs de Fotografia Bioimatges 2017 
Olimpíades de Biologia de Catalunya 2017 (3 jornades) 
Fira d’emprenedors BizBarcelona 
 Programa Consolida’t per emprenedors. 
 Presentacions a diverses Universitats de la professió, el CBC i la pre-col·legiació 
Congrés professions Intercol·legial 
Jornada: Apropa't a les professions de la salut 
Jornada: Com pot ajudar la informació genètica als professionals de l'esport?  
Taller per la recerca de feina: Competències claus 
Taller per la recerca de feina: Carta i currículum 
Taller per la recerca de feina: Prepara't per l’entrevista de feina 
L'Oportunitat de les xarxes socials als sectors de la Biotecnologia 
Jornada Aquapònia, un sistema de producció agrària i piscícola sostenible amb l'entorn 
Campaments de Natura als Parcs Naturals (fundació Sorellona) 
 



 LES XIFRES ’17 
 

 
                                     Col·legiats i nous col·legiats (desembre del 2017)  

 
Total col·legiats:                 2.370     Nous col·legiats: 88  
Total Societats Professionals:    6   

           
 

                                                    Visats 
 

Núm. de visats:   19        
 

Visats per àmbit % 
Aqüicultura 10,6 % 
Gestió de Residus 52,6 % 
Llicencia d’activitats  15,8 % 

 
 
                                              

                                          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 
2017 aquest servei ha estat utilitzat per 33 col·legiats en els següents àmbits  
 

Àmbit                  Núm. 
Laboral 13 
Civil 10 
Fiscal 10 
    Total 33 

 
 

                                               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 5 
col·legiats. 
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                                             Compulses 
 

Total núm. de compulses  322 
 
 
 

 
                                        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 4653  referències noves als 47 CBC AL DIA emesos. 
 
Així mateix hem rebut 86.628 visites a les webs del CBC, de les quals 18.565 han estat a la intranet i 
5.017 al directori. També hem publicat més de 400 notícies a Facebook i a Twitter que han pogut 
visualitat 826 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.  Així les ofertes que gestionem comprenen tres modalitats: 
  

 Les gestionades directament pel col·legi i les convocatòries del sector públic (ajuntaments, 
corporacions locals i autonòmiques) que són per biòlegs, bioquímics, biotecnòlegs (101) 

 
 el CBC fa una recerca exhaustiva i generalista de les ofertes de treball per al nostre 

col·lectiu a diferents webs i portals en línia i les posem a la disposició de tots els col·legiats a 
la intranet de la web. En aquest any 2017 hem fet arribar un total de 922 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 2017 han estat un total de 161. 
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RESUM DE L'AGENDA COL·LEGIAL ‘17  
 
[Descriptors d’activitat: * promoció   professió  ◊ institucional □ formació] 
 
GENER 
 
Dimarts 3 
- Reunió amb coordinadors d'activitats formatives.  □ 
Dimarts 10 
- Enviament revista CBCAT número 27 en format digital.  ◊ *  
- Reunió amb comptable per assessorament financer. ◊ 
- Tarda al Col·legi: Vine a conèixer els efectes de les plantes medicinals.  □ 
- Inauguració a la seu del CBC de l'Exposició fotogràfica ALENAR de Mireia Catalan. ◊ * 
Dilluns 16  
- El CBC guanya un recurs interposat al CSIC per la convocatòria d'una plaça de titulat 

superior a l'àmbit del medi ambient on no convocaven a Llicenciats/graduats en 
biologia.  ◊ * 

Dimarts 24 
- Acreditació del Consell Català de la Formació Continuada de les Professions 

Sanitàries al curs Actualització en el Diagnòstic Clínic.  □ 
- Enviament al Consejo General de COB’s les dades dels professionals sanitaris al CBC 

per aportar a l’Institut Nacional d’Estadística.  ◊ 
- Reunió de la Comissió Organitzadora Olimpíada de Biologia de Catalunya.  ◊ * 
Dimecres 25 
- Participació en el programa "Consolida't" que dóna suport, formació i assessorament 

per autònoms amb un projecte.  □ * 
-  Tarda del Col·legi: Estudio microbiológico de superficies y biofilms.  □ * 
-  Lliurement al Departament de Salut de l'informe amb les aportacions del CBC al Pla 

de Desenvolupament Professional continu.  ◊ 
-  Reunió grup de treball d'organització pel Dia del Biòleg. ◊ * 
-  Taller per la recerca de feina: Saps què són les competències claus?.  ◊ * 
Dijous 26 
- Participació en la Junta Directiva de l’Associació Intercol·legial de Catalunya.  ◊ 
Divendres 27 
- Participació en la Taula Tècnica de l’Associació Intercol·legial de Col·legis 

Professionals de Catalunya. ◊ * 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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FEBRER 

 
Dijous 2 
-  Renovació dels dominis "cbc.cat",“bioimatges.net” i “cbiolegs.cat”. ◊ *  
Dissabte 4 
-  Celebració de l’Olimpíada de Biologia de Catalunya 2017.  ◊ * 
Dimecres 8 
- Prova pràctica dels 22 finalistes a l’Olimpíada de Biologia de Catalunya.  ◊ * 
Divendres 10 
- Reclamació a l’Ajuntament de Tarragona Rubí per publicar un procés de selectiu per 

la selecció de personal tècnic superior en zones verdes on no convoquen a biòlegs. 
 * 

Dimarts 14 
- Webinar: Introducción a la Ciencia Forense para biólogos.  *  
Divendres 17 
-  Lliurament de Premis de I’Olimpíada de Biologia de Catalunya.  ◊ * 
Dimarts 21 
- Reunió Comissió Genètica clínica.  ◊ 
Dimecres 22 
- Tarda al CBC: “Mycoplasma genitalum, una infección sexual en vías de expansión”.  
□ * 

-  Revisió i inspecció CBC: seguretat i incendis. ◊ 
Dijous 23 
- Informe previ per obtenir la marca Bioimatges pel concurs de fotografia biològica. ◊ * 
Divendres 24 
- Reunió amb assessors comercials de l’àrea empresa GECAP. ◊   
Dilluns 27 
- El CBC guanya un recurs interposat a l'Ajuntament de Tarragona, per la convocatòria 

del procés selectiu lliure, per disposar d'una borsa de personal tècnic superior en 
zones verdes; no convocaven a Llicenciats/graduats en biologia.  * 

Dimarts 28 
- Acceptació de participació del degà del CBC en el Comitè d'Honor del Congrés de 

Metges i Biòlegs de Llengua Catalana.  ◊ * 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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MARÇ 
 
Dijous 2 
- Participació en la reunió de treball del I Congrés de les Professions de Catalunya a la 

sectorial de Salut de l'Associació Intercol·legial de Catalunya.  □ ◊ * 
Divendres 3 
- Participació en la Taula Tècnica de l’Associació Intercol·legial de Col·legis 

Professionals de Catalunya. ◊ * 
- Reunió Junta de Govern del CBC. ◊ 
Dimarts 7 
- Seminari Eines informàtiques per la nova genòmica.  □   
- Webinar: Acuicultura en estructuras flotantes.  □ 
- El CBC designa a Eduard Martínez com a representant del CBC a les reunions del 

Grup de l'Estratègia Catalana de Patrimoni Natural i la Biodiversitat.   ◊ * 
- Comença l'auditoria econòmica del CBC per "Cortés y Asociados Auditores. S.L." ◊ 
Dissabte 11 
- Participació en la Comissió de Medi Ambient del Consejo General de COB’s.  ◊ 
Dimecres 15 
- Compareixença d’Eduard Martínez membre de la Comissió de Medi Ambient a la 

Comissió de Territori del Parlament de Catalunya pel Projecte de llei d'arquitectura. ◊ 
* 

Dilluns 20 
- Participació en la reunió de la Sectorial de Sanitat de l'Associació Intercol·legial.  ◊ * 
Dimarts 21 
- Assistència de Margarita Salvadó, vicedegana del CBC als Premis Nacionals de 

Recerca 2016. ◊ * 
- Lliurament d’un informe a la Generalitat de Catalunya amb al·legacions al projecte 

de decret pel qual s'estableixen els requisits i les garanties tècnico-sanitàries comunes 
dels centres i serveis sanitaris i els procediments per la seva autorització i registre.   ◊ 

Dijous 23 
- Participació en la reunió del Consell Català de les Professions Sanitàries de 

Catalunya.  ◊ 
Divendres 24  
- Participació en les Jornades Món Empresarial de Col·legis professionals. ◊ * 
Dimarts 28 
- Participació en la signatura del Conveni de Col·laboració entre l'Ajuntament de 

Barcelona i l'Associació Intercol·legial en l'àmbit de l'atenció a les persones asilades i 
immigrants. ◊ 
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- Publicació al Butlletí Oficial de la Propietat Industrial la marca Bioimatges propietat 

del CBC. ◊ * 
- Convocatòria Junta General Ordinària. ◊ 
-  Enviament Memòria CBC 2017. ◊ * 
Dimecres 29 
- Taller per la recerca de feina: "Carta i currículum".  □ 
- Tarda al CBC: Virus respiratoris.  □ 
- Reunió del Consell Rector de l’Observatori del Paisatge. Assisteix Gisela Loran 

membre de la Comissió de Medi Ambient. ◊ * 
Divendres 31 
-  Participació en la Taula Tècnica de l’Associació Intercol·legial de Col·legis 

Professionals de Catalunya. ◊ * 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ABRIL 
 
Dilluns 3  
- Taller: "Sedueix la teva audiència: presentacions amb Prezi".  □ * 
Dimecres 12  
- Traspàs de l'Emili Fadurdo degà Col·legi de Biòlegs de Catalunya des de l'any 2010 

(1956-2017). 
Dimecres 19 
- Signatura del conveni de col·laboració entre el CBC i l'Asociación Española de 

Biólogos Estudiantes. ◊  
Dijous 20 
- Reunió de membres de la Junta del CBC amb degà de Facultat de Biociències de la 

UAB.  ◊ 
- Reunió Junta de Govern del CBC. ◊ 
Dissabte 22 
- Celebració de la Cursa Intercol·legial. ◊ * 
Dilluns 24 
- Reunió de membres de la Junta del CBC amb degà de la Universitat de Vic.  ◊ 
Dimarts 25 
- Celebració de la primera edició del Dia del Biòleg. Lliurament de premis.  ◊ 
- Conferència: La Dendrologia: dels anells dels arbres als processos ecològics.  ◊ 
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Dimecres 26 
- Tarda al CBC: Mort sobtada juvenil d'origen cardíac a Catalunya: estudi 

genètic post- mortem.  □ * 
Dijous 27 
- Junta General Ordinària.  ◊ 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
MAIG 
 
Dimecres 3 
- Es convoca la VI edició del concurs de fotografia Bioimatges 2017. ◊ * 
Divendres 5 
-  Participació en la Taula Tècnica de l’Associació Intercol·legial de Col·legis 

Professionals de Catalunya. ◊ * 
- Assistència, participació i aportacions de les activitats  i directrius de José Luis 

Casanova com a representant de la Comissió de Medi Ambient en la Jornada de 
networking Fem Xarxing, el 5 de maig de 2017, com membres de la Xarxa Barcelona 
Més Sostenible B+S del Consell de la Sostenibilitat de l'Ajuntament de Barcelona.  ◊ * 

Dissabte 6 
- Taller: La Caricatura del Cant dels Ocells al Parc de Collserola.  □ * 
Dilluns 8 
- Participació en la reunió de la Sectorial de Sanitat de l'Associació Intercol·legial.  ◊ * 
Dimecres 17 
- Participació en la Jornada Aquapònia, un sistema de producció agrària i piscícola 

sostenible amb l'entorn.  □ * 
- Col·laboració amb el IX Simpòsium Europeu "El laboratori clínic i la Indústria del 

Diagnòstic in vitro, organitzat per l’ACCLC i la SCB.  □ * 
Dilluns 22 
- Participació en la reunió telemàtica de la Junta Directiva de l’Associació 

Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya. ◊ * 
Dimarts 23 
- Reunió Comissió Genètica clínica.  ◊ 
Dimecres 24 
- Reunió comissió de formació. □ ◊ 
Dijous 25 
- Participació en la Comissió de Seguiment de la Qualitat de les Platges i Aigües 

Litorals. Assisteix Jordi Carreres, vocal del CBC.  ◊ * 
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Divendres 26 
- Participació en la reunió del Consell Català de les Professions Sanitàries de 

Catalunya.  ◊ 
Dilluns 29 
-  Taller per la recerca de feina: Prepara l’entrevista.  ◊ * 
Dimarts 30  
- Celebració del CafeBiotec: L'oportunitat de les Xarxes Socials al sector Biotec.  □ * 
Dimecres 31 
- Networking Interprofessional del CBC a través de la Intercol·legial al saló 

BizBarcelona.   * 
- Participació en el BizBarcelona 2017.  ◊ * 
- Tarda al CBC: Escrutini d’anticossos irregulars  □ * 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JUNY 
 
Dijous 1 
-  Es presenta la candidatura a la Junta Directiva de l'Associació Intercol·legial amb un 

representant del CBC en una vocalia. ◊ * 
Divendres 2 
- Reunió de la Comissió de Sanitat del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Biólogos, assisteix i participa la vicedegana de la Junta de Govern del CBC.  ◊ 
Dimarts 6 
- Assignació d'un representant del CBC com a jurat de Concurs d'idees del projecte 

bàsic del Parc del Nord de Sabadell.  ◊ 
Dimecres 7 
- Participació de José Luis Casanova de la CMA  en la sessió del Consell de 

Sostenibilitat sobre Concurs de cobertes verdes i pobresa energètica.  ◊ 
Dijous 8 
- Jornada: Com pot ajudar la informació genètica als professionals de l'esport? En el marc 

del Congrés professions de l'Associació Intercol·legial.  ◊ 
Dissabte 10  
-  Celebració amb altres col·legis de l'àmbit sanitari de la Jornada: Apropa't a les 

professions de la salut.  ◊ * 
Dilluns 12 
- Participació en l'Assemblea General de l’Associació Intercol·legial de Col·legis. ◊ * 
- Webinar: Gestión de la bioseguridad: caminando en el filo de la navaja.  * 
-  
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Dimarts 13 
- Webinar: ¿Puede la genética mejorar la actividad física deportiva?  * 
Dimecres 14 
- Tarda al CBC: Paper de l’hematimetria en la detecció de limfocitosis infeccioses.  □ * 
Dilluns 26 
- Obtenció del certificat de destrucció i de reciclatge dels residus de paper i cartó 

generats al CBC. ◊ 
- Inici dels Campaments de Natura a l'Alt Pirineu i als Aiguamolls de l’Empordà, amb 

col·laboració de l'Associació Sorellona. □ * 
Dimarts 27 
- Reunió Junta de Govern del CBC. ◊ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JULIOL 
 
Dimarts 4 
- Publicació revista CBCAT núm. 28.  ◊ * 
Dimecres 5 
- Participació de José Luis Casanova membre de la CMA en la Reunió Plenària del 

Consell de Sostenibilitat, com a representant  d'un dels quatre col·legis professionals 
representats en el grup de col·legis professionals del Consell de Sostenibilitat.  ◊ 

Dijous 6 
- Participació en la Taula Lletrada de l’Associació Intercol·legial de Col·legis 

Professionals de Catalunya. ◊ * 
Dilluns 10 
- Participació en el Consell Assessor de l'IRTA.  ◊ 
Dimarts 11 
- Assistència al lliurament del Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació.  ◊ 
Divendres 14 
- Participació en la Taula Tècnica de l’Associació Intercol·legial de Col·legis 

Professionals de Catalunya. ◊ * 
Dilluns 17 
- Convocatòria d'eleccions extraordinàries a Junta de Govern del CBC. ◊ 
Dimarts 18 
- Presentació de candidatura liderada per Ramon Jordana per les eleccions a Junta 

de Govern del CBC.  ◊ 
- Reunió de la Comissió Organitzadora Olimpíada de Biologia de Catalunya.  ◊ * 
Dimecres 26 
- Llançament de l'enquesta professional del sector de la Sanitat.  □ 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
AGOST 

 
Dilluns 28 
- Reclamació del CBC a l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat a una convocatòria de 

tècnic de medi ambient on poden participar els biòlegs.  * 
Dijous 31 
- Lliurament d'una carta als portaveus dels Grups Parlamentaris de Catalunya sobre la 

proposició de Llei de creació de l'Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat 
perquè en la seva composició del consell de Direcció de l'Agència s'incloguin una 
representació dels col·legis professionals de l'àmbit del Medi Natural i la Biodiversitat.  
 ◊ 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SETEMBRE 
 
Divendres 1 
- Finalització termini presentació de candidatures per les eleccions de Junta de 

Govern del CBC. ◊ 
Dissabte  2 
- Reunió Junta de Govern del CBC. ◊ 
Dilluns 4 
- Queda registrat com amb la titularitat del CBC el registre de marques de Bioimatges. ◊ 
- Assistència a reunió de diversos col·legis professionals en l’àmbit de la formació.  □ 
Divendres 8 
- El CBC rep el certificat d’ECOLÒGIC de la destrucció dels residus de paper i la seva 

destinació a reciclatge. ◊ 
Diumenge 10 
- Assistència a l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya. ◊ 
Dijous 14 
- Presa de possessió de la nova Junta de Govern del CBC. ◊ 
Dimarts 19 
- Reunió de la Comissió de Medi Ambient del CBC.  ◊ 
- Al·legacions al Projecte de Decret de gestió de la fertilització del sol i de les 

dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables 
en relació a la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries. 

- Reunió Comissió de publicacions sobre la revista CBCAT. ◊ * 
Dissabte 23 
- Reunió del Ple del Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos a Madrid, 

assisteix i participen el degà i el vicedegà 2n de la Junta de Govern del CBC. ◊ 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OCTUBRE 
 
Dilluns 2 
- Inscripció al registre de la nova Junta de Govern del CBC. ◊ 
Dimarts 3 
- Reunió Comissió Genètica clínica.  ◊ 
Dimecres 4 
- Reunió de la Comissió Organitzadora Olimpíada de Biologia de Catalunya.  ◊ * 
Dimecres 18 
- El CBC rep el certificat d’ECOLÒGIC de la destrucció dels residus de paper i la seva 

destinació a reciclatge. ◊ 
Dimarts 24 
- Participació de Jordi Carreras a la Comisso de Platges de 2017.  ◊ 
- Reunió Comissió Genètica clínica.  ◊ 
Dimecres 25 
- Tarda del Col·legi: Seguiment bioquímic del Carcinoma Medul·lar de Tiroide.s □ * 
Divendres 27 
- Reunió Junta de Govern del CBC. ◊  
- Participació en la Taula Tècnica de l’Associació Intercol·legial de Col·legis 

Professionals de Catalunya. ◊ * 
Dilluns 30 
- Sol·licitud al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per 

incorporar algunes activitats al Pla Anual de Transferència Tecnològica.  □ ◊ * 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
NOVEMBRE 
 
Dijous 2 
- Es tramita la signatura digital de representant de persona jurídica del degà del CBC. 

◊ 
Divendres 3 
-  Participació en la Taula Tècnica de l’Associació Intercol·legial de Col·legis 

Professionals de Catalunya. ◊ * 
- Renovació de la subscripció a la base de dades de 150.000 empreses d’Espanya. ◊ 
Divendres  10 
- Assistència a Jornades sobre signatura digital en els Col·legis professionals.   ◊ * 
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 Dissabte 11 
-  Participació de Lluís Tort, vicedegà del CBC a l'acte de lliurament dels diplomes als   

 graduats de la Facultat de Biociències de la UAB. ◊ 
Dimarts 14 
- Publicació de l'article "Confusion y caos en la gestión del medio natural de especies 

exóticas invasoras" del president de la Comissió de Medi Ambient del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Biólogos (CGCOB).  ◊ 

- Reunió Comissió Genètica clínica.  ◊ 
Dimecres 15 
- Implementació en el CBC dels protocols de consulta a les bases de dades del 

Ministeri d'Educació per la consulta dels títols de Graduats/Llicenciats. ◊ 
Dijous 16 
- Comunicació als premiats en el concurs de fotografia biològica Bioimatges 2017. ◊ * 
- Reunió de la permanent de la Junta de Govern del CBC. ◊ 
Dimecres 22 
- Reunió de la Comissió de Medi Ambient del CBC.  ◊ 
- Lliurement al jurat de Bioimatges 2017 les fotografies que participen en l’edició perquè 

facin les valoracions. 
- Designació d'Antoni Palau com a representant del CBC a la Comissió Assessora en la 

Fundació 21 de Lleida.  ◊ 
- Actualització del software de l'administració del CBC. ◊ 
Dissabte 25 
- Jornada: Albirant aus navegant amb el pailebot Santa Eulàlia.  □ 
Dilluns 27 
- Participació en la Junta Directiva de l’Associació Intercol·legial de Col·legis 

Professionals de Catalunya. ◊ * 
- Estimació de la reclamació del CBC a l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat a una 

convocatòria d’una convocatòria de tècnic de medi ambient on poden participar 
els biòlegs.  * 

Dimarts 28 
- Reunió de la Comissió Organitzadora Olimpíada de Biologia de Catalunya.  ◊ * 
Dimecres 29 
- Tarda del Col·legi: Cáncer de ovario y el uso de He4. □ * 
- Participació en diverses activitats del dia de l’Aqüicultura.  * 
- Participació de Lluís Tort, vicedegà del CBC a la sessió inaugural de la Societat 

Catalana de Biologia. ◊ 
- Reunió de la Comissió de Sanitat del CBC.  ◊ 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DESEMBRE 
  
Dimarts 5 
- Participació en l’Assemblea General Extraordinària de l’Associació Intercol·legial de 

Col·legis Professionals de Catalunya. ◊ * 
Dilluns 11  
- Enviament de l'actualització de la base de dades dels Pèrits a la Generalitat de 

Catalunya.  
Divendres 12 
- Participació en l'acte funcional de l'Associació Agrofòrum 2050 en la qual el CBC i 

forma part dels membres fundadors.  ◊ * 
Dimecres 13 
- Participació de José Luis Casanova membre de la CMA en la Sessió: Compartim els 

resultats i avaluació dels projectes pel clima del Compromís de Barcelona pel Clima. 
 ◊  

- Tarda del Col·legi: Diagnòstic d'Helycobacter pylori. Utilitat de la detecció de 
l'antigen en femta.  □ * 

Dijous 14 
- Reunió Junta de Govern del CBC. ◊ 
Divendres 15 
-  Participació en la Taula Tècnica de l’Associació Intercol·legial de Col·legis 

Professionals de Catalunya. ◊ * 
Dissabte 16 
- Reunió de la Comissió de Sanitat del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Biólogos, assisteix i participa la vicedegana de la Junta de Govern del CBC.   ◊ 
Dimarts 19 
- Reunió del Secretari de la Junta de Govern amb el personal administratiu CBC per 

analitzar els processos administratius, les carreges de treball i funcions del personal. 
 
 

 
Àrees d’activitat col·legial (percentatges) 

 
  Professional ◊ Institucional *  Promoció □ Formació 

25,7  39,2 25,4 9,7 
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Resultats econòmics de l’exercici 2017 
 
L’any 2017 s’han anat desenvolupant els continguts del Pla Estratègic del CBC que han acabat 
aquesta etapa. Es van convocar eleccions a Junta de Govern i al setembre la nova Junta va 
incidir en mantenir i millorar els serveis dirigits als col·legiats, a la vegada que s’ha fet una forta 
contenció de les despeses que han donat uns resultats de quasi 23.000 € menys d’inversió dels 
Recursos Propis del que es va proposar en el pressupost del 2017.  
 
L’anàlisi del balanç de situació patrimonial de l'exercici 2017 a data 31 de desembre, mostra un 
actiu col·legial de 217.286,85 €. El resultat de l'exercici d'ingressos i despeses generals ha estat de 
17.199.69 € i s'ha fet una inversió en el desenvolupament del Pla Estratègic de 25.284,18 €, que ha 
comportat una major presència en els mitjans de comunicació i xarxes socials.  

 
Balanç de situació patrimonial any 2017 

ACTIU   Import (Euros) 
B) IMMOBILITZAT  3.373,13 
IB. Immobilitzacions financeres 3.373,13   
D) ACTIU CIRCULANT  213.913,72 
    I. Deutors  1.307,95 

  a. Clients per vendes i prestacions de serveis 1.257,90  
  b. Deutors varis 50,05  
IV. Inversions Financeres Temporals  150.000 
V. Tresoreria  62.605,77 
   

TOTAL GENERAL (B+D)  217.286,85 
   
 PASSIU  Import (Euros) 
 A) FONS PROPIS  203.973,99 

2. Resultat d’exercicis anteriors 212.058,48  
3. Resultat exercici corrent 17.199,69 

 
 

    4.  Resultat inversió pla estratègic -25.284,18  
 C) PROVISIONS PER RISCOS I DESPESES    
 E) CREDITORS A CURT TERMINI  13.312,86 

1. Creditors comercials  2.641,28  
2. Altres deutes no comercials 10.671,58 

 
 

 TOTAL GENERAL (A+C+E)  217.286,85 
3 
 

 
L'import de les quotes per l'any 2016 ha estat: Col·legiació: 118,7 € (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 2017 

     Import €  
INGRESSOS   282.278,01 
   Import net de la xifra de negocis (inscripcions i quotes) 273.824,14   
   Import activitats formatives 4.914,00   
   Import visats 476,35   
   Ingressos per activitats mercantils 2.560,00   
   Altres ingressos d'explotació 240,10   
   Ingressos financers 263.42   
    
DESPESES   -265.078,32 
 Despeses general  -247.698,06  
      Salaris, Comissions i Despeses Junta G. -114.360,95   
      Retribucions membres Junta de Govern 0,00   
      Càrregues socials -3.1073,52   
      Serveis exteriors -96.786,00   
      Activitats formatives -5.477.59   
    
    
 Altres despeses     -17.380,26  
       Insolvències col·legials -2.468,40   
    
       Consell General de COB's -14.911,86   
    
 Resultat de l'exercici Ingressos / Despeses Generals    17.199,69 
 Despesa Inversió Pla Estratègic   -25.284,18 

 
 
4 

 
PROPOSTA PRESSUPOSTÀRIA PER L'EXERCICI 2018 
 
Una vegada consolidades i assolides les activitats i objectius del Pla Estratègic, presentem per l'any 
2018 un pressupost equilibrat en ingressos i despeses. Aquest pressupost presentant per la Junta de 
Govern que va iniciar la seva marxa en el mes de setembre pretén, que amb una contenció de les 
despeses mantenir com a objectius essencials assegurar el reconeixement professional dels biòlegs 
i la defensa de la professió, oferir formació de reciclatge actualitzada i de qualitat  i integrar en el 
col·legi el nombre més gran possible de professional de la biologia. 

 23



 24

 
 

   DESPESES Euros 
62100001 Lloguer local 32.000,00 
62200000 Reparació i conservació 2.400,00 
62200001 Contractes de manteniment 1.000,00 
62300001 Serveis Professionals Independents 1.500,00 
62300002 Assessoria col·legiats 12.970,00 
62300003 Programes informàtics 1.300,00 
62300004 Comptable, tributació  3.500,00 
62400000 Desplaçaments  600,00 
62300006 Serveis activitats mercantils 1.000,00 
62500000 Primes d’assegurances 600,00 
62600000 Serveis Bancaris 600,00 
62800001 Telefonia, Internet 3.500,00 
62800003 Electricitat i Aigua 2.400,00 
62800005 Manteniment informàtic (web) 6.000,00 
62900001 Empreses neteja 4.500,00 
62900002 Mecanització, distribució  600,00 
62900003 Missatgeria 100,00 
62910000 Material Oficina 2.000,00 
62920000 Franqueig, segells 3.500,00 
62930002 Impressores /Fotocòpies 120,00 
62940000 Doc. Biblioteca 600,00 
62950002 Altres despeses 1.600,00 
62960001 Activitats i Cursos 5.750,00 
62960004 Projectes i activitats diverses 7.000,00 
62960005 Altres activitats Pla Estratègic 10.082.09 
62970001 Revista CBC 10.000,00 
62970003 Altres Publicacions 11.500,00 
64000000 Salaris 111.144,19 
   

   
64200000 Seguretat Social 31.053.72 
65900001 Despeses Junta CBC 5.000,00 
65900009 Comissions i grups de treball 1.000,00 
64900001 Formació 200,00 
69590001 Aportació Consejo General COB’s  15.760,00 
   
 Total Despeses Generals 281.880,00 
   
  
 INGRESSOS Euros 
   
70100001 Col·legiacions B           600,00 
70100002 Col·legiacions C           2.500,00 
70200001 Quotes col·legiats 270.000,00 
70200002 Quotes altres. Any en curs 1.700,00 
70500009 Activitats mercantils 1.800,00 
75900000 Activitats i Cursos 8.000,00 
75950002 Visats 400,00 
75950003 Altres Serv. Adm. i fotocòpies 10,00 
75980000 Altres Ingressos 600,00 
76900000 Ingressos Financers 270,00 
   
 Total Ingressos 285.880,00 
   
 TOTAL DESPESES GENERAL  281.880,00 
 TOTAL INGRESSOS GENERAL 285.880,00 
   
 Diferència 4.000,00 

 
DOTACIONS I AMORTITZACIONS 
  

Grup 68 Amortitzacions d'immobilitzat materials 500,00 
Grup 69 Dotació per a insolvències 3.500,00 
   
 TOTAL DOTACIONS AMORTITZACIONS I IMPOSTOS  
 

4.000,00 
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