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Memòria de l’exercici 2018 i Pla d’actuació per al 2019 
 

 A continuació us presentem el resum de les activitats dutes a terme des del Col·legi de 

Biòlegs de Catalunya durant l’any 2018, així com el detall de la situació econòmica a 

data 31 de desembre de 2018. 

 

Per tal de facilitar la consulta hem agrupat les actuacions desenvolupades en els quatre 

grans eixos que han guiat l’activitat del Col·legi: la defensa de la professió, la funció de 

representació i de col·laboració amb les institucions, la promoció de la professió i la 

formació dels col·legiats. 

 

Més enllà de l’inventari complet i detallat de les activitats fetes i dels resultats assolits, que 

ja teniu desglossats a la memòria, ens agradaria assenyalar alguns aspectes que, al 

nostre entendre, mereixen ser destacats. 

 

En primer lloc, l’èxit remarcable que ens ha acompanyat en la tasca de defensa de la 

professió, aconseguint que el 80% de les reclamacions efectuades en relació a la 

incorporació dels biòlegs a convocatòries de places on aquests no s’havien contemplat, 

s’hagin resolt satisfactòriament per als interessos dels biòlegs. 

 

En segon lloc, des de la Junta hem mantingut una intensa activitat de relació i de 

col·laboració institucional, fent que la professió, representada a través del Col·legi en 

nombroses institucions i activitats, continuï essent un referent de primer ordre al conjunt de 

la societat catalana. 

 

En tercer lloc, s’han dut a terme nombroses activitats de promoció de la professió a tots 

nivells, ja sigui a través de xarxes institucionals, ja sigui a través d’actes promocionals, i 

mitjançant diverses campanyes de difusió del paper i les funcions dels biòlegs en la 

societat actual. 

 

Per últim, hem promogut les activitats de formació contínua dirigida als biòlegs, com ara 

els cursos i seminaris propis, les tardes del CBC i les Jornades dedicades a temes 

específics. 
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Tot això com a complement del conjunt de serveis que ofereix el Col·legi de manera 

permanent, com ara la Borsa de Treball, el lliurament setmanal a tots els col·legiats del 

CBC al dia, l’assessorament jurídic i la resta de serveis que es troben perfectament descrits 

a la Web del Col·legi. 

 

Pel que fa als resultats econòmics del 2018, només destacar que els actius col·legials 

s’han incrementat un 8% respecte de l’any 2017, consolidant per tant la situació 

patrimonial. 

 

Finalment, assenyalar que per a l’exercici 2019 pretenem continuar la tasca que ja estem 

portant a terme en cadascun dels àmbits ja destacats, posant èmfasi en el nostre esforç 

per arribar al major nombre possible dels biòlegs de Catalunya i també i molt 

especialment, promoure el coneixement del Col·legi i de les seves funcions a les noves 

fornades de Biòlegs que aniran sortint de les Universitats catalanes en els propers anys. 

 

 

La Junta de Govern 
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MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2018 
 

Durant l'any 2018 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: 

 

Salut 

Durant l'any 2018 el CBC amb altres entitats de l'àmbit estatal i autonòmic (el Consejo 

General de Colegios Oficiales de Biólogos, les Associacions AEGH i ASEBIR i la 

Conferència de Degans de Biologia, Departament de Salut de la Generalitat de 

Catalunya) han fet diverses activitats i gestions amb estratègies comuns amb el fi que 

es reconegui als biòlegs que estan treballant a l'àmbit de la salut com a professionals 

sanitaris. Aquestos esforços sembla que tindran un bon resultat i és possible que l'any 

2019 es consolidin les bases per aquest reconeixement. 

 

A l'àmbit del Medi Ambient hem fet diverses accions de defensa de la professió 

interposant recursos de reposició a diverses convocatòries que no tenien en compte la 

nostra professió: 

 

• Recurs de reposició al Consell Comarcal del Garraf per publicar un concurs 

oposició lliure per a provisió d'una plaça de tècnic pel projecte FEDER-EIX 6 on 

no convoquen a biòlegs. El Consell Comarcal de Vallès ens dóna la raó i 

convoca un nou procés selectiu on ens podem presentar. 

 

• Recurs de reposició a l'Ajuntament de Sant Boi per una plaça de tècnic de medi 

ambient on no quedava clar si els biòlegs podien accedir a l'esmentada plaça. 

L'Ajuntament de Sant Boi especifica i dóna publicitat que els biòlegs poden 

accedir a la plaça convocada com a tècnic en medi ambient 

 

• Recurs de Reposició al Consell Comarcal de l'Alt Urgell per no incloure als 

biòlegs a la convocatòria de concurs per la selecció d'un/a agent d'ocupació 

local al Consell Comarcal de l'Alt Urgell a l'àmbit del sector agroalimentari; 

aquest consell comarcal va admetre la reclamació i va convocar de nou la 

plaça incloent als biòlegs. 
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• Recurs de reposició a l'Agència de Residus de Catalunya per no convocar als 

biòlegs per un lloc de treball de Director de Planificació Estratègica. L'ARC 

estima el recurs i els biòlegs es poden presentar per aquest lloc de treball. 

 

• Recurs de reposició al concurs públic de la Universitat Autònoma de Barcelona 

per una plaça de Tècnic Superior de Medi Ambient (personal laboral de grup 1) 

amb destinació a l’Oficina de Medi Ambient. La UAB admet el recurs i convoca 

de nou la plaça on poden accedir els biòlegs. 

 

• Recurs de reposició al Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa 

per cobrir temporalment una plaça de tècnic de medi ambient per accedir a 

aquesta plaça s'exigeix estar en possessió de la llicenciatura o grau en ciències 

ambientals o enginyeries tècniques anàlogues o titulació equivalent. Davant 

aquesta reclamació, s'admet el recurs i es confirma que els biòlegs poden 

accedir a aquesta plaça. 

 
• Recurs de reposició a l'Ajuntament de Begues per no incloure als biòlegs per a 

borses de treball per cobrir llocs de caràcter temporal a l'àmbit mediambiental. 
S'accepta les nostres al·legacions i els biòlegs poden accedir a aquesta borsa 
de treball. 

 
• Reclamació a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic per la 

convocatòria a una plaça de Tècnic/a superior per cobrir una substitució del cos 
superior d'administració de la Generalitat de Catalunya on no es valora com a 
mèrit tenir la titulació de Biologia.   

 
• Reclamació al Departament del Territori perquè a la Comissió d'Estratègia del 

Patrimoni Natural hi hagi un representant de la nostra professió. 

 
• Recurs de reposició a l'Agència Catalana de l'Aigua per no convocar als 

biòlegs a l'anunci d'una plaça de Tècnic Superior Especialista del Departament 
de Planificació i Ordenació de l'Espai Fluvial. (No s'estima el recurs). 
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• Recurs de reposició a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per no convocar 
als biòlegs a la convocatòria una plaça de Tècnic Mitjà com Agent d'Ocupació 
i Desenvolupament Local a l'àmbit Agroecològic. (No s'estima el recurs). 

 
A l'àmbit del Benestar animal es va interposar un Recurs de reposició al Parc Científic 
de Barcelona per la convocatòria d'una plaça de Cap d'Estabulari a la que no 
podien accedir els Biòlegs. Es va rectificar les bases a aquesta plaça i els biòlegs van 
poder accedir.  

 
  

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 la Comissió d'Ensenyament, en la Comissió de Comunicació i en la 

Comissió de Dones i Igualtat de l'Associació Intercol·legial  

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

de Col·legis Professionals de Catalunya. 
• 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’Institut Nacional d'Estadística. 

• S'ha participat en les reunions del Ple del Consejo General de COB’s.  

• S'ha participat en la Comissió de Medi Ambient del Consejo General de COB’s. 

• S'ha participat en les reunions de la Comissió de Sanitat del Consejo General de 

Colegios Oficiales de Biólogos. 
• S’ha participat en el lliurament de premis de l’Olimpíada de Biologia de Catalunya. 

• S’ha participat en les reunions del Consell Rector de l’Observatori del Paisatge.  

• S’ha participat en la celebració de la Cursa Intercol·legial. 

• S'ha participat en la Convenció BCN Sostenible 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 sessió informativa i grup de debat  per al desenvolupament dels 

eixos comunicatius de l'exposició "Després de la Fi del Món" 

• S'ha participat en el Congrés de Laboratori de Diagnòstic Clínic i lliurament del 

premi al millor pòster patrocinat pel CBC.  

• S'ha participat en la Comissió de Medi Ambient Plenàries del Consell de Sostenibilitat.  
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• S'ha participat en el Consell Ciutadà de la Sostenibilitat de l'Ajuntament de 

Barcelona.  

• S’ha participat en les Comissions de Seguiment de la Qualitat de les Platges i Aigües 

Litorals.  

• S’ha participat en les reunions de la Sectorial de Sanitat de l'Associació 

Intercol·legial. 
• S'ha participat en la presentació pública de Pla del Clima de BCN.  

• Ramon Jordana, degà del CBC i membre de la Junta Directiva de la Intercol·legial 

va assistir a la reunió de la Intercol·legial amb el President del Parlament. 

• S'ha participat en el Grup d’Impuls i Seguiment de la Mesura de Govern del Parc 

Güell creat per l'Ajuntament de Barcelona.  

• S'ha assistit a l'acte de lliurament del Premi Nat a la divulgació de ciències naturals 

de l'Ajuntament de Barcelona.  

• S'ha assistit a la conferència  de Pep Canadell (Dtor. Global Carbon Project), sobre 

canvi climàtic: històries del futur avui. 

• S'ha participat en el lliurament del Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació.  

• S'ha participat en la Cimera Professional convocada pel Departament de Salut de 

la Generalitat de Catalunya. 

• S'ha designat a Ramon Jordana com a representant del CBC a la Comissió 

Deontològica del Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos. 

• S'ha assistit a l'acte de lliurament dels Premis Nacionals de Recerca 2017. 

• S'ha participat en les reunions del Fòrum Diàleg Professional del Departament de 

Salut. 

• S'ha participat en la Jornada de networking Fem Xarxing, del Consell de la 

Sostenibilitat de l'Ajuntament de Barcelona.  

• S'ha participat en les reunions del Pla d'Actuació Muntanya de Montjuïc de Bcn 

Sostenible.  

• S'ha participat en la Trobada sobre longevitat i genòmica a Europa.  
• S'ha designat a Ramon Jordana, degà del CBC com a representant de la 

Intercol·legial en el Consell per a l'Ús Sostenible de l'Aigua (CUSA).  
• S'ha participat en el lliurament de guardons de Pesca de la Generalitat de 

Catalunya. 
• S'ha assistit al lliurament de Premis Ramon Margalef d'Ecologia. 
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3. Pel que fa a la promoció de la professió 

 

• 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 l'Olimpíada de Biologia de Catalunya. 

• S'inicia una nova activitat en la xarxa social Instagram del CBC amb la 

col·laboració d'Elisabet Company pre-colegiada.  

• S'ha participat en una jornada de sortides professionals i presentació del CBC als 

alumnes de la Universitat de Vic. 

• S'ha participat en les jornades d'Orientació Professionals pels estudiants a la 

Facultat de Ciències de la Universitat de Girona. 

• S'ha celebrat la segona edició del Dia del Biòleg. Lliurament de premis. 

• S'ha celebrat el lliurament de premis de la VI edició del concurs de fotografia 

Bioimatges 2017. 

• S'ha participat en el Networking Interprofessional del CBC a través de la 

Intercol·legial al saló BizBarcelona.  

• S'ha participat en el saló de negocis  BizBarcelona 2018.  
• S'ha enviat una carta als Directors dels Centres Sanitaris de Catalunya on 

s'explicava la situació discriminatòria dels biòlegs que treballen a l'àmbit sanitari 
sense reconeixement com a professionals sanitaris, ja que encara no existeix 
algunes  l'especialitat (genètics, embriòlegs, etc.) perquè el Ministeri de Sanitat 
els incloguessin en el Registre de Professions Sanitàries. 

•  Se signa un conveni amb Congrés iWater per la participació dels col·legiats 
amb diversos avantatges. 

• Se signa un conveni amb l'exposició Human Bodies per assistir els col·legiats amb 
diversos avantatges.  

• Se sol·lícita 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. 
• Es celebren diverses reunions de les Comissions del CBC: Medi Ambient, Sanitat, 

Genètica Clínica i Formació. 
• Es publiquen dos números de la revista CBCAT amb articles de diversos àmbits 

de la professió. 
• S'ha participat en les reunions del Fòrum Diàleg Professional del Departament de 

Salut on es reclama el reconeixement dels biòlegs com a professionals sanitaris. 
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4. Pel que fa a la formació 

        
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 2018  han participat 237 professionals en 
les diferents activitats formatives i que es recullen a la següent taula: 

 
 

 

Cursos, seminaris propis  

Curs: Eines informàtiques per la nova genòmica  

Curs: La Programació Didàctica per les oposicions al cos del professorat. 

Curs pràctic d'Estadístiques, Programació i Gràfics amb R 

Curs pel manteniment d’instal·lacions de risc enfront de legionel·la 

Jornada: Drons i aplicacions en Biologia de la Teledetecció  

Curs de nàutica d'esbarjo (titulació PER)  

Curs de nàutica d'esbarjo (titulació Patró de Iot) 

Taller de “Fotografia al Mar”, navegant amb el pailebot Santa Eulàlia 
 
Tardes del CBC i Jornades 

Els pèrits judicials, una activitat professional dels biòlegs 

Aplicacions dels virus oncolítics 

Flora intestinal i regulació epigenètica 

Què se n’ha fet de les vaques boges? Actualització en malalties priòniques animals 

Capacitació del personal i acreditació dels laboratoris 

Diagnòstic prenatal d'anomalies congènites fetals 

Ac antinuclears i Ac anti DSF70: informar o no informar? 
Identificación de biomarcadores periféricos para el diagnóstico diferencial de la demencia 
con cuerpos de Lewy 

Dientamoeba fragilis, un patogen emergent 

El nom dels ocells dels Països Catalans 

Anàlisis de les Directives sobre planejament marí. Un horitzó d'oportunitats pels biòlegs 
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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 

Lliurament de premis del Concurs de Fotografia Bioimatges 2017 

Olimpíades de Biologia de Catalunya 2018 (3 jornades) 

Fira d’emprenedors BizBarcelona 

 Dia del Biòleg 

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

Cursa Intercol·legial 

Campaments de Natura als Parcs Naturals (fundació Sorellona) 

 

Així mateix i com a part del foment de la formació dels nostres professionals hem acordat 
amb diverses entitats formatives descomptes en cursos i jornades de l'àmbit de les ciències 
de la vida. Al llarg de l'any 2018 hem anunciat més de 40 activitats formatives amb 
descompte pels col·legiats.  

 
LES XIFRES ’18 

 
 

Col·legiats i nous col·legiats (desembre del 2018) 
 

Total col·legiats:                 2.399     Nous col·legiats: 110  
Total Societats Professionals:    7    

           
 

Visats 

 
Núm. de visats:         15  

 
Visats per àmbit % 
Aqüicultura 13.3 
Gestió de Residus 46.7 
Llicencia d’activitats  33.3 
Paisatgisme 6.7 
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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 
2018 aquest servei ha estat utilitzat per 33 col·legiats en els següents àmbits. 
 
 

Àmbit                  Núm. 
Laboral 8 
Civil 5 
Fiscal 3 
Mercantil 4 
    Total 20 

 
 

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 4 
col·legiats. 

Compulses 
 

Total núm. de compulses  248 

 
 

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 2018 s’han publicat 5495 referències noves als 47 CBC AL DIA emesos. 
 
A les webs del CBC hem rebut 79.433 visites de les quals 19.321 han estat a la intranet i 2.164 al 
directori. També hem publicat més de 400 notícies a Facebook i a Twitter que han visualitat 1.430 
seguidors.  També aquest any hem posat en marxa amb la col·laboració d'Elisabet Company una 
nova xarxa: Instagram en la que l'any 2018 hem fet més de 200 publicacions i ja té 488 seguidors.   
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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, 
microbiòlegs i genetistes que en aquest any 2018 han estat 122. 

 
• 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 2018 hem fet arribar un total de 1.418 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 2018 hem publicat  un total de 107. 

 
 
 

 

RESUM DE L'AGENDA COL·LEGIAL ‘18  
 

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

 
GENER 
 
Dimarts 2 
- Enviament revista CBCAT número 29 en format digital. • ◊ * 
Dijous 4 
- Contractació del subministrament elèctric de la seu amb Som Energia cooperativa 

de consum d'energia verda. ◊ * 
Dimecres 10 
- Sol·licitud auspicis a l'Asociación Española de Diagnóstico Prenatal i a l' Asociación 

Española de Genética Humana per al Curs Eines informàtiques per la nova 
genòmica. • □ * 

Dijous 11 
- Enviament al Consejo General de Colegios Oficiales les dades dels professionals 

sanitaris al CBC per aportar a l’Institut Nacional d’Estadística. • ◊ 
Divendres 19 
- El CBC rep el certificat d'ECOLÒGIC de la destrucció dels residus de paper i la seva 

destinació a reciclatge. ◊ 
Dimarts 23 
- Reunió de la Comissió Organitzadora Olimpíada de Biologia de Catalunya. • ◊ * 
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Dimecres 24 
- Acreditació del Consell Català de la Formació Continuada de les Professions 

Sanitàries al curs Actualització en el Diagnòstic Clínic. • □ 
Dijous 25 
- Assistència i participació en la Convenció BCN Sostenible com membres de la Xarxa 

Barcelona Més Sostenible B+S del Consell de la Sostenibilitat de l'Ajuntament de 
Barcelona. Participa José Luis Casanova membre de la CMA. • ◊ * 

Dilluns 29 
- Contractació empresa comunicació i premsa per difusió d'activitats del col·legi. ◊ * 
Dimarts 30 
- Assistència a jornades sobre la nova normativa de protecció de dades. ◊ 
Dimecres 31 
- Reunió amb entitat bancària per concretar serveis i avantatges als col·legiats. ◊ * 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FEBRER 
 

 
Dijous 1 
-  Renovació dels dominis "cbc.cat",“bioimatges.net” i “cbiolegs.cat”. ◊ *  
-  Sol·licitud d'homologació del Curs pel manteniment higiènico-sanitari d'instal·lacions 

de risc enfront de Legionel·la. • □ * 
Dissabte 3 
-  Celebració de l’Olimpíada de Biologia de Catalunya 2018. • ◊ * 
Dilluns 5 
- Comunicació als guardonats al premi del "Dia del Biòleg" •  ◊  * 
Dimecres 7 
- Prova pràctica dels 22 finalistes a l’Olimpíada de Biologia de Catalunya. • ◊ * 
Dijous 8 
- Participació en les jornades d'Orientació Professionals pels estudiants a la Facultat de 

Ciències de la Universitat de Girona. • ◊ * 
Divendres 9 
-  Participació en la Taula Tècnica de l’Associació Intercol·legial de Col·legis 

Professionals de Catalunya. ◊ * 
Divendres 16 
-  Lliurament de Premis de I‘Olimpíada de Biologia de Catalunya. • ◊ * 
Dissabte 17 
- Lliurament de Premis del concurs de fotografia Bioimatges 2017. • ◊ * 

 
 
 
 



 15 

 
 
Dimarts 20 
- Recurs de reposició al Consell Comarcal del Garraf per publicar un concurs 

oposició lliure per a provisió d'una plaça de tècnic pel projecte FEDER-EIX 6 on no 
convoquen a biòlegs. • * 

- Reunió Comissió Genètica clínica. • ◊ 
Dimecres 21 
- Participació de José Luis Casanova de la Comissió de Medi Ambient en la sessió 

informativa i grup de debat  per al desenvolupament dels eixos comunicatius de 

l'exposició "Després de la Fi del Món". • ◊ * 
Dijous 22 
- Curs: La Programació Didàctica per les oposicions al cos del professorat. • □ 

Dimecres 28 
- Tarda al CBC: Aplicacions dels virus oncolítics”. • □ * 
-  Revisió i inspecció CBC: seguretat i incendis. ◊ 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MARÇ 
 
Dijous 1 
- Publicació de Pla anual de transferència tecnològica (PATT) del Departament 

d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a l'any 2018 on el CBC participa 
organitzant jornades. • □ ◊ *  

- Reunió Junta de Govern del CBC. ◊ 
- Es designa a Ana Morales Lainz com a Delegada de Protecció de Dades del CBC. ◊ 
Dilluns 5 
- Curs: Eines informàtiques per la nova genòmica. • □  

Dimecres 7 
- Participació en el Congrés de Laboratori de Diagnòstic Clínic i lliurament del premi al 

millor pòster patrocinat pel CBC. • ◊ * 
Dilluns 9 
- Lliurament al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya d'un informe 

sobre la competència professional dels biòlegs en matèria de Consell Genètic. • ◊ * 
- El Consell Comarcal del Garraf admet el recurs de reposició interposat pel CBC i 

convoca un nou procés selectiu pel concurs oposició lliure per a provisió d'una plaça 
de tècnic pel projecte FEDER-EIX 6. • * 

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

Dimarts 13 
- Curs pel manteniment d’instal·lacions de risc enfront de legionel·la. • □ 
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Dimecres 14 
- Comunicació a l'Agència de Protecció de dades de les modificacions dels fitxers del 

CBC. ◊ 
Divendres 16 
- Implantació total de la nova normativa de Protecció de Dades del Col·legi de 

Biòlegs de Catalunya. ◊ 
Dijous 22 
- Participació en la reunió Plenària del Consell de Sostenibilitat. Assisteix José Luis 

Casanova, membre de la CMA. • ◊* 
Divendres 23 
-  Enviament Memòria CBC 2017. ◊ * 
- S'inicia una nova activitat en la xarxa social Instagram del CBC amb la col·laboració 

d'Elisabet Company pre-colegiada. ◊ * 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ABRIL 
 
Dimarts 3 
- Acreditació del Consell Català de la Formació Continuada de les Professions 

Sanitàries al curs Actualització en el Diagnòstic Clínic. • □  
Dimecres 4 
- Presentació del CBC als alumnes de la Universitat de Vic. ◊ * 

Dilluns 9 
- Reunió de la Comissió de Medi Ambient del CBC. • ◊ 

Dimecres 11 
- Participació en la Jornada de centres que organitzen activitats formatives del PATT. • 

◊ □ 
Dijous 12 
- Tarda del Col·legi: Anàlisis de les Directives sobre planejament marí. Un horitzó 

d'oportunitats pels biòlegs. • □  * 
Divendres 13 
-  Participació en la Taula Tècnica de l’Associació Intercol·legial de Col·legis 

Professionals de Catalunya. ◊ * 
Dissabte 14 
- Celebració de la Cursa Intercol·legial. ◊ * 

Dilluns 16  
- Assistència del Ramon Jordana, degà del CBC i membre de la Junta Directiva de la 

Intercol·legial a la reunió de la Intercol·legial amb el President del parlament. ◊ 
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Dimarts 17 
- Assistència i participació de José Luis Casanova a com representant de la 

Comissió de Medi Consell Ciutadà de la Sostenibilitat de l'Ajuntament de 
Barcelona. • ◊ * 

Dijous 19 
- Junta General Ordinària.  ◊ 

Divendres 20 
- Assistència del vicedegà 1r al lliurament dels Premis Sant Jordi. ◊ * 

Dimarts 24 
- Assistència i participació  de José Luis Casanova en la presentació pública de Pla del 

Clima de BCN. • ◊ * 
Dimecres 25 
- Celebració de la segona edició del Dia del Biòleg. Lliurament de premis. • ◊ 
- Conferència: Big Biodata. Malaltia humana i envelliment. • ◊ 

Dijous 26 
- Tarda al CBC: Flora intestinal i regulació epigenètica. • □ * 
- Participació en la reunió Comissió comunicació de l’Associació Intercol·legial de 

Col·legis Professionals de Catalunya. ◊ * 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
MAIG 

 
Dimecres 3 
-  Participació en la Junta Directiva de l’Associació Intercol·legial de Col·legis 

Professionals de Catalunya. ◊ * 
Dijous 3 
- Tarda del Col·legi: Què se n’ha fet de les vaques boges? Actualització en malalties 

priòniques animals. • □ * 
Dilluns 7 
- Curs pràctic: Estadístiques, Programació i Gràfics amb R. • □ 
Dimarts 15 
- Recurs de reposició a l'Ajuntament de Sant Boi per una plaça de tècnic de medi 

ambient on no s'especificava si els biòlegs podien accedir a l'esmentada plaça. • * 
Dijous 17 
- Participació en el Grup d’Impuls i Seguiment de la Mesura de Govern del Parc Güell 

creat per l'Ajuntament de Barcelona. Assisteix José Luis Casanova de la Comissió de 
Medi Ambient del CBC. • ◊ * 

- Es designa com interventor de les actes de les Juntes Directives de la Intercol·legial a 
Ramon Jordana, degà del CBC. ◊ * 
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Dissabte 19 
- Participació telemàtica en la reunió de la Comissió de Medi ambient del Consejo 

General de Colegios Oficiales de Biólogos. ◊ * 
Dimarts 22 
- Reunió Comissió Genètica clínica. • ◊ 

- Reunió comissió de formació. □ ◊ 
Dimecres 23 
- Tarda del CBC: El nom dels ocells dels Països Catalans. • □ * 
Divendres 25 
- Jornada Els pèrits judicials, una activitat professional dels biòlegs. • □ * 
Dilluns 28 
- Jornada: Drons i aplicacions en Biologia de la Teledetecció. • □ * 
Dimecres 30 
- Tarda del Col·legi: Capacitació del personal i acreditació dels laboratoris. • □ * 
Dijous 31 
- Participació en la comissió de qualitat platges de l'Agència Catalana de l'Aigua. • ◊ 
- Networking Interprofessional del CBC a través de la Intercol·legial al saló 

BizBarcelona. •  * 
- Participació en el BizBarcelona 2017. • ◊ * 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
JUNY 

 
Dijous 7 
- Es designa a José Luis Casanova de la Comissió de Medi Ambient del CBC com a 

representat al Grup d’Impuls i Seguiment de la Mesura de Govern del Parc Güell 
creat per l'Ajuntament de Barcelona. • ◊ * 

Dilluns 11 
-  Assistència a l'acte de lliurament del Premi Nat a la divulgació de ciències naturals 

de l'Ajuntament de Barcelona. ◊ * 
Dimecres 13 
- Tarda del Col·legi: Diagnòstic prenatal d'anomalies congènites fetals. • □ * 
- El CBC rep el certificat d'ECOLÒGIC de la destrucció dels residus de paper i la seva 

destinació a reciclatge. ◊ 
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Dilluns 18 
- Participació en la Comissió de Dones i d'Igualtat de la Intercol·legial. ◊ • * 
- Participació en el Consell Rector de l'Observatori del Paisatge; assisteix Gisela Loran. ◊ 
• * 

- Inici dels Campaments de Natura a l'Alt Pirineu i als Aiguamolls de l’Empordà, amb 
col·laboració de l'Associació Sorellona. □ * 

Dijous 28 
-  Assistència i participació de José Luis Casanova 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.  • ◊ * 

- Reunió Junta de Govern del CBC. ◊ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
JULIOL 

 
Dilluns 2 
- Reunió de la Comissió Organitzadora Olimpíada de Biologia de Catalunya. • ◊ * 

Dimecres 3 
- Assistència de José Luis Casanova (comissió Medi Ambient) com membre del Consell de 

la Sostenibilitat a la conferència  de Pep Canadell (Dtor. Global Carbon Project), sobre 

canvi climàtic: històries del futur avui. • ◊ * 
Dijous 5 
- Participació de José Luis Casanova membre de la CMA en la constitució del grup de 

treball de mobilitat del Parc Güell • ◊ 
- Publicació revista CBCAT núm. 30. • ◊ * 
Dimecres 11 
- Redacció de l'article sobre les sortides professionals per la Revista Guia Màsters 39. • ◊*  
Dijous 12 
- Enviament d'una carta als Directors dels Centres Sanitaris de Catalunya on 

s'explicava la situació discriminatòria dels biòlegs que treballen a l'àmbit sanitari 
sense reconeixement com a professionals sanitaris, ja que encara no existeix algunes  
l'especialitat (genètics, embriòlegs, etc.) perquè el Ministeri de Sanitat els incloguessin 
en el Registre de Professions Sanitàries. • ◊* 
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Divendres 13 
- Davant de la reclamació del CBC per una plaça convocada com a tècnic 

de medi ambient on no es mencionaven la titulació de biòleg, l'Ajuntament de Sant 
Boi dóna publicitat que els biòlegs poden accedir a la plaça convocada com a 
tècnic en medi ambient. • * 

Dimecres 18 
- Assistència al lliurament del Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació. • ◊ 

Dijous 26 
- Reclamació al Departament del Territori perquè a la Comissió d'Estratègia del 

Patrimoni Natural hi hagi un representant de la nostra professió. 
      ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SETEMBRE 

 
Dimecres 19 
- Assistència a la Cimera Professional convocada pel Departament de Salut de la 

Generalitat de Catalunya. • ◊ 
- Reunió Comissió de publicacions sobre la revista CBCAT. ◊ * 

Dissabte 29 
- 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. ◊ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OCTUBRE 

 
Dimarts 9 
-  Reunió Comissió Genètica clínica. • ◊ 
- Tarda del Col·legi: Ac antinuclears i Ac anti DSF70: informar o no informar? • □ * 
- Reunió de la Comissió Organitzadora Olimpíada de Biologia de Catalunya. • ◊ * 

Dijous 11 
- Designació de la Junta de Govern a Ramon Jordana com a representant del CBC a 

la Comissió Deontològica del Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos. ◊ • 
Dilluns 15 
- Assistència a l'acte de lliurament dels Premis Nacionals de Recerca 2017. ◊ * 

- Recurs de reposició al Parc Científic de Barcelona per la convocatòria d'una plaça 
de Cap d'Estabulari a la que no podien accedir els Biòlegs 

Dimecres 17 
- El CBC rep el certificat d'ECOLÒGIC de la destrucció dels residus de paper i la seva 

destinació a reciclatge. ◊ 
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Dijous 18 
- La participació en el Fòrum Diàleg Professional del Departament de Salut. • ◊ * 

Divendres 19 
- Assistència, participació de José Luis Casanova com a representant de la Comissió de 

Medi Ambient en la Jornada de networking Fem Xarxing, del Consell de la Sostenibilitat 

de l'Ajuntament de Barcelona. • ◊ * 
Dimarts 23 
- Conveni amb el Congrés Iwater per la participació dels col·legiats amb diversos 

avantatges. • ◊ □ * 
- Conveni amb l'exposició Human Bodies per assistir els col·legiats amb diversos 

avantatges. • ◊ □ * 
- Estimació del Parc Científic de Barcelona per la reclamació del CBC i convoca per la 

plaça de Cap d'Estabulari als biòlegs. • * 
Dimecres 24 
- Designació de José Luis Casanova com a representant del CBC al Pla d'Actuació de 

la Muntanya de Montjuïc de Bcn Sostenible. • ◊ * 
- Sol·licitud al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per 

incorporar algunes activitats al Pla Anual de Transferència Tecnològica. • □ ◊ * 
Divendres 26 
- Reunió Junta de Govern del CBC. ◊ 

Dimecres 31 
- Tarda del Col·legi: Ac antinuclears i Ac anti DSF70: informar o no informar? • □ * 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------  
NOVEMBRE 

 
Divendres 2 
- Es publicita el "Projecte de Formació per a col·legiats" del Consejo General de 

Colegios Oficiales de Biólogos, amb una proposta d'oferir formació on line generada 
per col·legiats d'arreu d'Espanya. • □ * 

- Renovació de la subscripció a la base de dades de 150.000 empreses d’Espanya. ◊ 
Dimarts 6 
- Participació de Pep Hurtado com a representant del CBC  a la Comisso de Platges 

de 2018. • ◊ 
- Reunió Comissió Genètica clínica. • ◊ 
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Dimecres 7 
- Participació en la reunió del Pla d'Actuació Muntanya de Montjuïc de Bcn 

Sostenible. Assisteix Jose Luis Casanova. •  ◊ * 
- Participació en la I Trobada sobre a longevitat i genòmica a Europa. Assisteix la 

coordinadora de la Comissió de Genètica i Reproducció Humana. •  ◊ 
Dijous 8 
- Recurs de reposició a l'Agència Catalana de l'Aigua per no convocar als biòlegs a 

l'anunci d'una plaça de Tècnic Superior Especialista del Departament de Planificació 
i Ordenació de l'Espai Fluvial. • * (No s'estima el recurs) 

 Dimarts 13 
- Participació en la Junta Directiva de la Intercol·legial. ◊ 
- Recurs de reposició a l'Agència de Residus de Catalunya per no convocar als biòlegs 

per un lloc de treball de Director de Planificació Estratègica. • * 
- Participació en el Saló Internacional iWater del Cicle Integral de l'Aigua. •  ◊ 
- Reunió de la Comissió Organitzadora Olimpíada de Biologia de Catalunya. • ◊ * 

Dimecres 14 
- Recurs de reposició al Consell Comarcal de l'Alt Urgell per no convocar als biòlegs a 

la convocatòria de concurs per la selecció d'un/a agent d'ocupació a l'àmbit del 
sector agroalimentari. • * 

- Recurs de reposició a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per no convocar als 
biòlegs a la convocatòria una plaça de Tècnic Mitjà com Agent d'Ocupació i 
Desenvolupament Local a l'àmbit Agroecològic. • * (No s'estima el recurs) 

Dilluns 19 
- Participació en la reunió del procés participatiu del Parc de Collserola Bcn Sostenible. 

Assisteix José Luis Casanova. •  ◊ * 
Dimarts 20 
- Es designa a Ramon Jordana, degà del CBC com a representant de la Intercol·legial 

en el Consell per a l'Ús Sostenible de l'Aigua (CUSA). •  ◊ * 
Dimecres 21 
- Estimació del Consell Comarcal de l'Alt Urgell  de la reclamació del CBC i convoca 

de nou la plaça d'un/a agent d'ocupació a l'àmbit del sector agroalimentari 
incloent als biòlegs. • * 

- Actualització del software de l'administració del CBC. ◊ 
Divendres 23 
- Recurs de Reposició a l'Ajuntament de Begues per no incloure als biòlegs per a borses 

de treball per cobrir llocs de caràcter temporal a l'àmbit mediambiental. • * 
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Dimarts 27 
- Participació en el Ple del Consell Català de Formació Continuada de les 

Professions Sanitàries. •  ◊ □ * 
- Estimació de l'Agència de Residus de Catalunya de la reclamació del CBC per no 

convocar als biòlegs per un lloc de treball de Director de Planificació Estratègica. •  * 
Dimecres 28 
- Participació en el Fòrum Diàleg Professional del Departament de Salut. • ◊ * 

- Tarda del Col·legi: Identificación de biomarcadores periféricos para el diagnóstico 
diferencial de la demencia con cuerpos de Lewy. • □ * 

- Participació en diverses activitats del dia de l’Aqüicultura. • * 
Dijous 30 
- Reclamació a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic per la 

convocatòria a una plaça de Tècnic/a superior per cobrir una substitució del cos 
superior d'administració de la Generalitat de Catalunya on no es valora com a mèrit 
tenir la titulació de Biologia. •  *  

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DESEMBRE 
  
Dimarts 4 
- Recurs de reposició al concurs públic de la Universitat Autònoma de Barcelona per 

una plaça de Tècnic Superior de Medi Ambient (personal laboral de grup 1) amb 
destinació a l’Oficina de Medi Ambient. • * 

Dimecres 5 
- Recurs de reposició al Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa per 

cobrir temporalment una plaça de tècnic de medi ambient per accedir a aquesta 
plaça s'exigeix estar en possessió de la llicenciatura o grau en ciències ambientals o 
enginyeries tècniques anàlogues o titulació equivalent. • * 

Dilluns 10  
- Enviament de l'actualització de la base de dades dels Pèrits a la Generalitat de 

Catalunya. • 
Dimecres 12 
- Tarda del Col·legi: Dientamoeba fragilis, un patogen emergent • □ * 

Dijous 13 
- Reunió de la Comissió Organitzadora Olimpíada de Biologia de Catalunya. • ◊ * 
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Divendres 14 
- Reunió Junta de Govern del CBC. ◊ 

Dissabte 15 
- Participació en l'entrega de guardons de Pesca de la Generalitat de Catalunya. ◊ * 
Dilluns 17 
- Assistència al lliurament de Premis Ramon Margalef d'Ecologia. ◊ * 
Dimarts 18 
- Reunió del Consell Rector de l’Observatori del Paisatge. ◊ * 
- Sol·licitud al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per 

incorporar algunes activitats al Pla Anual de Transferència Tecnològica. • □ ◊ * 
Dimecres 24 
- Estimació del rectorat de la UAB de la reclamació del CBC i convoca de nou la 

plaça de Tècnic Superior de Medi Ambient (personal laboral de grup 1) amb 
destinació a l’Oficina de Medi Ambient als biòlegs • * 

-  El Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa davant la reclamació del 
CBC ens confirma que els biòlegs poden accedir temporalment una plaça de tècnic 
de medi ambient. • * 
 

 
Àrees d’activitat col·legial (percentatges) 

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

Professional Institucional Promoció Formació 

26,7  40,1 24,1 9,1 
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Resultats econòmics de l’exercici 2018  
 

L’any 2018 'han mantingut i millorats els serveis dirigits als col·legiats principalment a l'àmbit de la 

formació, la defensa de la professió així com s'ha fet un esforç a la diversificació de la informació 

de l'àmbit de les ciències de la vida que distribuïm als col·legiats, a la vegada que s’ha pogut 

complir el pressupost equilibrat que es va proposar i inclús incorporar als Recursos propis del CBC 

més de 20.000 € que es podran invertir en futures activitats col·legials. 

  

L’anàlisi del balanç de situació patrimonial de l'exercici 2018 a data 31 de desembre, mostra un 

actiu col·legial de 235.386,90 € incrementant-se més d'un 8% del balanç de l'any 2017. El resultat 

de l'exercici d'ingressos i despeses generals ha estat de 20.079,25 €. 

 

Balanç de situació patrimonial any 2018 

ACTIU   Import (Euros) 
B) IMMOBILITZAT  3.373,13 

IB. Immobilitzacions financeres 3.373,13      

D) ACTIU CIRCULANT  232.013,77 

    I. Deutors  1.764,30 

  a. Clients per vendes i prestacions de serveis 1.361,00  

  b. Deutors varis 403,30  

IV. Inversions Financeres Temporals  150.000 

V. Tresoreria  80.249,47 

   

TOTAL GENERAL (B+D)  235.386,90 

   

 PASSIU  Import (Euros) 

 A) FONS PROPIS  224.053,24 

2. Resultat d’exercicis anteriors 203.973,99  

3. Resultat exercici corrent 20.079,25 
 

 

   

 C) PROVISIONS PER RISCOS I DESPESES    

 E) CREDITORS A CURT TERMINI  11.333,66 

1. Creditors comercials  879,82  

2. Altres deutes no comercials 10.453,84 
 

 

 TOTAL GENERAL (A+C+E)  235.386,90 
3 

 

 
L'import de les quotes per l'any 2018 ha estat: Col·legiació: 120,9 € (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 2018 

     Import €  

INGRESSOS   306.232,71 

   Import net de la xifra de negocis (inscripcions i quotes) 278.939,91   

   Import activitats formatives 18.179,34   

   Import visats 475,23 

 

  

   Ingressos per activitats mercantils 2.300,00   

   Altres ingressos d'explotació 6.126,17   

   Ingressos financers 212,06 

 

 

 

  

    

DESPESES   -286.153,46 

 Despeses general  -267.392,66  

      Salaris 

vern 

-112.187,52   

      Comissions i Despeses Junta G. 

 

-2.496,81   

      Retribucions membres Junta de Govern 0,00   

      Càrregues socials -31.325,01   

      Serveis exteriors -114.235,08   

      Activitats formatives -7.148,24   

    

    

 Altres despeses     -18.760,80 

  

 

       Insolvències col·legials -3.007,30   

    

       Consell General de COB's -15.753,50   

    

 Resultat de l'exercici Ingressos / Despeses Generals    20.079,25 

 
 

4PROPOSTA PRESSUPOSTÀRIA PER L'EXERCICI 2019  
 
Per l'any 2019 s'ha elaborat un pressupost equilibrat en ingressos i despeses. Amb 

aquest pressupost es pretén seguir amb els objectius principals de defensa de les nostres activitats 

professionals, oferir noves formacions actualitzades i de qualitat i el reconeixement i visualització 

per part de les diferents institucions, empreses i de tota la societat de la importància de la nostra 

professió. 
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   DESPESES 

 

Euros 

   

62100001 Lloguer local 32.500,00 

62200000 Reparació i conservació 2.400,00 

62200001 Contractes de manteniment 1.000,00 

62300001 Serveis Professionals Independents 500,00 

62300002 Assessoria col·legiats 12.970,00 

62300003 Programes informàtics 1.400,00 

62300004 Comptable, tributació  3.600,00 

62400000 Desplaçaments  600,00 

62500000 Primes d’assegurances 600,00 

62600000 Serveis Bancaris 900,00 

62800001 Telefonia, Internet 3.800,00 

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 2.188,84 

62920000 Franqueig, segells 3.500,00 

62930002 Impressores /Fotocòpies 120,00 

62940000 Doc. Biblioteca 700,00 

62950002 Altres despeses 1.600,00 

62960001 Activitats i Cursos 8.000,00 

62960004 Projectes i activitats diverses 17.000,00 

62970001 Revista CBC 10.500,00 

62970003 Altres Publicacions 1.000,00 

64000000 Salaris 115.043,92 

64200000 Seguretat Social 32.037,24 

   

   

   

65900001 Despeses Junta CBC 5.000,00 

65900009 Comissions i grups de treball 1.000,00 

64900001 Formació 200,00 

69590001 Aportació Consejo General Cons  16.000 

   
 

 

 

Total Despeses Generals 287.760,00 

   

   

 INGRESSOS Euros 

   

70010001 Col·legiacions B           600,00 

70100002 Col·legiacions C           3.000,00 

70200001 Quotes col·legiats 272.000,00 

70200002 Quotes altres. Any en curs 2.000,00 

70500009 Activitats mercantils 2.000,00 

75900000 Activitats i Cursos 11.000,00 

75950002 Visats 400,00 

75950003 Altres Serv. Adm. i fotocòpies 10,00 

75980000 Altres Ingressos 600,00 

76900000 Ingressos Financers 150,00 

   

 Total Ingressos 291.760,00 

   

 TOTAL DESPESES GENERAL  287.760,00 

 TOTAL INGRESSOS GENERALS 291.760,00 

   

 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  

 

Total Despeses 

4.000,00 

 


