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Memòria de l’exercici 2019 i Pressupost per al 2020 
 

 

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

de Biòlegs de Catalunya durant l’any 2019, així com el detall de la situació 

econòmica a data 31 de desembre de 2019 i la proposta de pressupost per al 

2020. 

 

El col·legi ha continuat estant estat actiu en totes les seves facetes. En primer lloc la 

professional en la nostra àrea cada vegada més àmplia i complexa de la biologia. 

En segon lloc, la institucional amb un clar augment de la participació del col·legi 

en consorcis, associacions i sobretot iniciatives públiques relacionades amb 

l’activitat de l’administració o dels sectors professionals en aquells temes que 

necessiten de l’opinió autoritzada de col·lectius professionals o experts. En tercer 

lloc en la formació, amb activitat continuada tant pel que fa a les propostes 

dirigides a la formació específica o la divulgació als col·legiats i professionals de la 

biologia, com pel que fa als joves i estudiants d’aquest àmbit. Finalment el col·legi 

ha procurat estar present en la societat catalana a través de promoció, difusió i 

disseminació de les seves activitats i les dels seus membres. 

Cal destacar en aquest 2019 la compareixença del President de la Comissió de 

Medi Ambient Eduardo Martínez al Parlament de Catalunya en motiu de les 

discussions sobre l’Agència del Patrimoni Natural de Catalunya, on va tenir ocasió 

d’explicitar quina és l’opinió dels nostres professionals sobre l’Agència, les seves 

funcions i la seva utilitat. 

 

També cal esmentar l’àmplia i continuada activitat del col·legi dins la 

Intercol·legial que agrupa els col·legis professionals de Catalunya, on cada 

vegada més es van creant i efectuant iniciatives comunes i per tant guanyant en 

incidència i impacte social.  
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Quant a les activitats per temàtiques es verifiquen les dues grans àrees de medi 

ambient i sanitat com les que ens han ocupat més persones, iniciatives, demandes, 

temps, i reunions al llarg d’aquest any 2019. Comparativament l’àrea de medi 

ambient ha estat la més activa, coincidint amb l’increment de la consciència 

ciutadana respecte a la sostenibilitat, el canvi climàtic i la qualitat del medi 

ambient. 

 

Finalment els aspectes de formació han continuat amb empenta i en particular cal 

esmentar les iniciatives del propi col·legi o amb col·laboració amb altres 

institucions o entitats respecte als joves i als estudiants. Es en aquest sector on s’han 

realitzat més esforços per a donar a conèixer i promocionar el paper dels 

professionals de la biologia. 

 

 

La Junta de Govern 
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MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2019 
 

RESUM DE L'AGENDA COL·LEGIAL‘19  
 

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

 
GENER 
 
Dimecres 2 
- Recurs de reposició al Departament de Territori i Sostenibilitat per la cobertora d'un lloc de 

treball de l'àmbit del Medi Ambient on només convoquen als titulats en geografia.* • ◊ 
Dilluns 14 
- Conveni de col·laboració amb la Fundació Punt de Referència per l'acompanyament 

de jovent tutelat i extutelat. * ◊  
Dijous 17 
- Participació en la Comissió de Medi Ambient del Consejo General de Colegios Oficiales 

de Biólogos (CGCOB)  a la consulta del Projecte de Real Decret pel Patrimoni Natural i la 
Biodiversitat de l'Àrea Marina Protegida "El Cachucho". • ◊ 

- Enviament al Consejo General de Colegios Oficiales les dades dels professionals sanitaris 
al CBC per aportar a l’Institut Nacional d’Estadística. • ◊ 

Dimarts 22 
- Participació en la Jornada de debat tècnic del Fòrum de Diàleg Professional de Salut. 
- Reunió de la Comissió Organitzadora Olimpíada de Biologia de Catalunya. * • ◊ 
Dimecres 23 
- Participació de Ramon Jordana com a representant de la Intercol·legial en el Consell 

per a l'Ús Sostenible de l'Aigua (CUSA). * • ◊ 
- Reclamació al Consell Català de Formació Continuada del Departament de Salut per la 

no acreditació d’un curs a un alumne per ser titulat en Biologia. • ◊ □ 
Dijous 24 
- El CBC rep el certificat d'ECOLÒGIC de la destrucció dels residus de paper i la seva 

destinació a reciclatge. ◊ 
- Comunicació als guardonats al premi del "Dia del Biòleg" * • ◊ 
- Revisió i inspecció CBC: seguretat i incendis. ◊ 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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FEBRER 
 
Dijous 1 
- Estimació del Recurs de reposició al Departament de Territori i Sostenibilitat per la 

cobertura d'un lloc de treball de l'àmbit del Medi Ambient on només convoquen als 
titulats en geografia. * • ◊ 

- Exposició de les fotografies premiades dels concursos Bioimatges a la Facultat de 
Biociències de la UAB. * ◊  

Divendres 2 
-  El Consell Català de Formació Continuada del Departament de Salut ens dona la raó a 

la reclamació per la no acreditació d’un curs a un alumne per ser titulat en Biologia. 
-  Renovació dels dominis "cbc.cat",“bioimatges.net” i “cbiolegs.cat”. • ◊ □  
Dissabte 2 
-  Celebració de l’Olimpíada de Biologia de Catalunya 2019. * • ◊ 
Dimecres 6 
- Prova pràctica dels 22 finalistes a l’Olimpíada de Biologia de Catalunya. * • ◊ 
Dijous 7 
- Participació en les jornades d'Orientació Professionals pels estudiants a la Facultat de 

Ciències de la Universitat de Girona. * • ◊ 
Divendres 8 
- Participació en la reunió de la Comissió de Salut del Consejo General de Colegios 

Oficiales de Biólogos. • ◊ 
Dissabte 9 
-  Reunió del Ple del Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos a Madrid. • ◊ 
Dilluns 11 
- Assistència i participació en la Comissió Park Güell, amb representants de l'Ajuntament 

de Barcelona, Càtedra Gudí, i COAC. Participa Jose Luis Casanova de la CMA. * • ◊ 
Divendres 15 
-  Lliurament de Premis de I 'Olimpíada de Biologia de Catalunya. * • ◊ 
-   Enviament de la relació de col·legiats del CBC al CGCOB per la seva tramitació en el 

Registre Estatal de Professionals Sanitaris del Ministeri de Sanitat. • ◊ 
Dimarts 19 
- Tarda del Col·legi: Meravellós ecosistema natural a Namíbia!! L’ecosistema marí de 

Walvis Bay: una visió detallada de la fauna marina. * • □ 
 
 
 
 



 

 
6 

Dimecres 20 
- Participació en la Taula d'Entitats del Pla Nacional de Transició Energètica. 

Participa Eduardo Martínez membre de la CMA. * • ◊ 
- Comunicació i participació en la Taula Social del Canvi Climàtic de la Generalitat de 

Catalunya. Participa José Luis Casanova membre de la CMA. * • ◊ 
- Signatura del conveni de cooperació educativa entre la Universitat de Vic i el CBC per 

col·laborar en la formació d'estudiants. * ◊ □ 
- Signatura del conveni de pràctiques amb la Universitat de Vic per l'alumna Elisabet 

Company. * ◊ □ 
Divendres 22 

- La Comissió de CMA participa en la consulta sobre el Projecte de decret relatiu a la 

composició i funcionament de la Taula Social de Canvi Climàtic. • ◊ 
- Assistència i participació en el Consell de la Sostenibilitat de l'Ajuntament de Barcelona. 

Participa José Luis Casanova membre de la CMA. * • ◊ 

Dimarts 26  

- Assistència i participació de José Luis Casanova com a representant de la Comissió de Medi 

Ambient el CBC en el grup de debat en la Jornada Pla Actuació Parc Montjuïc per la millora 

del soroll ambiental i efectes del canvi climàtic. * • ◊ 

- Sol·licitud al Departament d'Agricultura, ramaderia i pesca de les activitats organitzades pel 

CBC dins del Pla de Transferència Tecnològica (PATT 2019). * • ◊ □ 

Dimecres 27  

-  Tarda del Col·legi: Control d'higiene en la indústria alimentària. * • □ 
-  Participació en la Comissió d'Ensenyament de l’Associació Intercol·legial de Col·legis 

Professionals de Catalunya. * ◊ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MARÇ 
 
Divendres 1 
- Participació en la presentació del Consell Assessor de Dones del Món Rural i Marítim. * ◊  
Dilluns 4 
- Curs teòrico-pràctic Ciència de Dades per la Biologia. * • □ 
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Dimarts 5 
- Participació en el Plenari del II Fòrum de Diàleg Professional Construïm la 

Salut del futur del Departament de Salut. * • ◊ □ 
- Renovació del conveni de col·laboració entre el Banc de Sabadell i el 

CBC. ◊ 
- Tarda del Col·legi: Fauna Salvatge de Costa Rica: Estudi i conservació de micos i 

tortugues marines. * • □ 
Dimecres 6 
- Participació de Ramon Jordana com a representant de la Intercol·legial en el Consell 

per a l'Ús Sostenible de l'Aigua (CUSA). * ◊  
Dijous 7 
- Participació en l'acte "Dones col·legiades en acció" de l'Associació Intercol·legial de 

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

de Catalunya. * ◊ 
Dijous 14 
- Tarda del Col·legi: Hepatologia Autoimmune. * • □ 
Divendres 15 
- Participació i patrocini del III Encontre QuienteSicence, una altra manera de viure la 

ciència. * ◊ 
Dilluns 18 
- Curs d’Eines informàtiques per la nova genòmica. * • □ 
Dimarts 19 
- Participació de José Luis Casanova com a representant de la Comissió de Medi Ambient 

en la Jornada: Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de la Conselleria de 
Benestar Social. * • ◊ 

- Auditoria interna de la implantació de la normativa de Protecció de Dades del Col·legi 
de Biòlegs de Catalunya. ◊ 

Dimecres 20 
- Reunió Junta de Govern del CBC. ◊ 
Divendres 22 
- Assistència de José Luis Casanova com membre del Consell de la Sostenibilitat a la 

Jornada "Esmorzar per la Mobilitat". Ajuntament de Barcelona. * ◊ 
- Enviament Memòria CBC 2018. * ◊ 
Dimecres 20  
- Reunió Junta de Govern del CBC. ◊ 
Dimarts 26 
- Reunió de la Comissió de Medi Ambient del CBC. • ◊ 
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Dimecres 27 
- Presentació del CBC als alumnes de la Universitat de Vic. * ◊ 
Divendres 29 
- Participació a la II Jornada de diagnòstic socioambiental participatiu de les platges 

catalanes. Assisteix Jordi Carreras, vicedegà del CBC. * ◊ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ABRIL 
 
Dilluns 1  
- Assistència del Ramon Jordana, degà del CBC a la Junta Directiva de la Intercol·legial. ◊ 
- Convocatòria de la VII edició del Concurs de Fotografia del CBC: Bioimatges 2019. * ◊ 

Dijous 11 
- Participació en la Jornada sobre Canvi climàtic i salut de l’Institut d'Estudis Catalans. * ◊ 
- Junta General Ordinària.  ◊ 
Divendres 12 

- Participació en la reunió del grup de treball del repte 6 Explicitar als programes de grau, la 

formació en valors i actituds comuns i propis de les professions sanitàries, per garantir un 

model d’atenció sanitària de qualitat a la ciutadania de Catalunya del Fòrum de diàleg 

professional de salut. • ◊ 

- Participació en la reunió del grup de treball del repte 8, Prendre mesures per afavorir 

l’equitat en l’accés a la universitat dels estudiants catalans, del Fòrum de diàleg professional 

de salut. • ◊ 

Dilluns 15 

- Participació en la reunió del grup de treball del repte 5, Adequar la planificació i el 

contingut de la formació de grau de les professions sanitàries a la progressió del 

coneixement cientificotècnic, els rols professionals necessaris i el treball multidisciplinari que 

es dóna en els centres i equips assistencials, del Fòrum de diàleg professional de salut. • ◊ 

- Participació en la reunió del grup de treball del repte 7, Adequar en la formació de grau, els 

criteris d’acreditació, qualitat, infraestructures docents i les dotacions de professorat, tant en 

relació amb el nombre, com pel que fa al seu perfil assistencial i docent, del Fòrum de 

diàleg professional de salut. • ◊ 
Dimarts 16  
- Lliurament de l'informe de la Comissió de Medi Ambient del CBC sobre el projecte de 

decret de metodologies d'emissions de gasos. * • ◊  
- Reunió de la Comissió Organitzadora Olimpíada de Biologia de Catalunya. * • ◊ 
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Dimecres 24 
- Se signa l'acord d'adhesió a la Guia de bones Pràctiques per a l'Organització d'Activitats 

del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT). * • ◊ 
Dijous 25 
- Celebració de la segona edició del Dia del Biòleg. Lliurament de premis a l'Aquàrium de 

Barcelona. • ◊ 
- Ponència: “La ciència en suport de les polítiques públiques: el cas de l’Estratègia 

Marítima de Catalunya”. Dr. Sergi Tudela Casanovas.  Director General de Pesca i Afers 
Marítims. * • ◊ □ 

- Ponència: "Los virus y tú: una relación complicada" Dra. Juana María Díez Antón. 
Coordinadora d'estudis de Biologia de la UPF i Col·legiada d'Honor 2018. * • ◊ □ 

Dimarts 26 
- Participació en la Nit de la Biodiversitat de la Fundació Zoo de Barcelona. * ◊ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
MAIG 
 
Dijous 2 
- Assistència del degà al lliurament de premis de la Fundació Echevarne. * ◊ 
- Posicionament del CBC respecte al debat sobre el Zoo de Barcelona. * • ◊ 
Dimecres 8 
- Participació en la Comissió d'Ensenyament Associació Intercol·legial de Catalunya. * ◊ 
- Jornada: Drons i aplicacions en la Biologia de la Teledetecció. Tarragona. (PATT). * • □ 
-  El CBC rep el certificat d'ECOLÒGIC de la destrucció dels residus de paper i la seva 

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

de Catalunya. * ◊  
Divendres 10 
- Participació en la reunió del grup de treball del repte 13 Promoure el desenvolupament 

professional continu (DPC) i que la seva valoració i reconeixement contribueixin de 
manera efectiva a la millora de l’exercici professional, del Fòrum de diàleg professional 
de salut. • ◊ 

Dimecres 12 
- Tarda del Col·legi: Cambios en la epidemiologia y en el pronóstico de la infección por 

Clostridium difficile. * • □ 
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Dijous 16 
- Assistència del degà al lliurament de premis de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat 

de Catalunya. * ◊ 
- Aprovació per part de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat del Parlament de 

Catalunya de la compareixença del Col·legi de Biòlegs de Catalunya sobre la 
proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural. * ◊ 

Dilluns 20 
- Participació en l'acte de presentació del balanç del primer any d'aplicació de 

l'Estratègia Marítima a Catalunya. * ◊ 
- Participació en la reunió del grup de treball del repte 5, Adequar la planificació i el 

contingut de la formació de grau de les professions sanitàries a la progressió del 
coneixement cientificotècnic, els rols professionals necessaris i el treball multidisciplinari 
que es dóna en els centres i equips assistencials, del Fòrum de diàleg professional de 
salut. • ◊  

Dimarts 21 
- Lliurament de la documentació dels expedients col·legials del CBC per la seva 

digitalització. ◊ 
Dimecres 22 
- Participació en la Comissió d'Ensenyament de l’Associació Intercol·legial de Col·legis 

Professionals de Catalunya. * ◊ 
Divendres 27 
- Reunió de la Comissió de Medi Ambient. • ◊  
Dimarts 28 
- Participació en la Jornada de Presentació del Pla de Biodiversitat de l'AMB. * ◊ 

- Tarda del Col·legi: Presentació del Pla de millora de la biodiversitat, a la xarxa de parcs i 

platges de l'àrea metropolitana de Barcelona. * • □ 
Divendres 31 

- Participació en la reunió del grup de treball del repte 6 Explicitar als programes de grau, la 

formació en valors i actituds comuns i propis de les professions sanitàries, per garantir un 

model d’atenció sanitària de qualitat a la ciutadania de Catalunya del Fòrum de diàleg 

professional de salut. • ◊ 
- Participació en la reunió del grup de treball del repte 8, Prendre mesures per afavorir 

l’equitat en l’accés a la universitat dels estudiants catalans, del Fòrum de diàleg 
professional de salut. • ◊ 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JUNY 
Dissabte 1  
- Participació telemàtica en la Comissió de Medi Ambient del Consejo General de 

Colegios Oficiales de Biólogos (CGCOB). • ◊   
Dilluns 3 
-   Participació en la Junta Directiva de l’Associació Intercol·legial de Col·legis -Professionals 

de Catalunya. * ◊ 
-  Participació en la Comissió d'Ensenyament de l’Associació Intercol·legial de Col·legis 

Professionals de Catalunya. * ◊ 
Dimecres 5 
- Participació en la VII Jornada Ambiental: Són els impostos la solució al canvi climàtic de 

la Universitat de Barcelona. * ◊ 
- El CBC rep el certificat d'ECOLÒGIC de la destrucció dels residus de paper i la seva 

destinació a reciclatge. ◊ 
Dijous 6 
- Participació Comissió Deontològica del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Biólogos. • ◊ 
Divendres 7 
- Participació en la presentació del Consell Català de l'Alimentació. * ◊ 
Dimarts 11 
- Participació a la Comissió de Seguiment de la Qualitat de les Platges i Aigües Litorals. * ◊ 
Dimecres 12  
- Participació en el BizBarcelona 2019. * • ◊ 
- Networking Interprofessional del CBC a través de la Intercol·legial al saló BizBarcelona.  
-  Presentació de la candidatura a Junta Directiva de l'Associació Intercol·legial de 

Catalunya, on s'inclou com a vocalia al Col·legi de Biòlegs de Catalunya. * • ◊ 
Divendres 14 
- Jornada: Drons i aplicacions en la Biologia de la Teledetecció. Santa Coloma de Farners. 

(PATT). * • □ 
Dijous 20  
-  Participació en la reunió del grup de treball del repte 5, Adequar la planificació i el 

contingut de la formació de grau de les professions sanitàries a la progressió del 
coneixement cientificotècnic, els rols professionals necessaris i el treball multidisciplinari 
que es dóna en els centres i equips assistencials, del Fòrum de diàleg professional de 
salut. • ◊ 

-  Reunió Junta de Govern del CBC. ◊.  
-  Dimissió de Ramon Jordana com a degà del CBC. ◊ 
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Divendres 21 
-  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. * □ 
Dimarts 25 
- Compareixença del Col·legi de Biòlegs de Catalunya a la Comissió de Medi Ambient i 

Sostenibilitat del Parlament de Catalunya de la sobre la proposició de llei de creació de 
l'Agència de Patrimoni Natural. Fa la compareixença Eduard Martínez coordinador de la 
CMA del CBC. * • ◊ 

- Inauguració de l’exposició fotogràfica Kruger: Safari al cord de Sud-àfrica d'Albert Masó 
a la seu del CBC. * • □ 

- Reunió de la Comissió Organitzadora Olimpíada de Biologia de Catalunya. * ◊ 
Dilluns 23 
- Participació en l'Assemblea General de l’Associació Intercol·legial de Col·legis 

Professionals de Catalunya. * ◊  
Dimecres 26 
- Participació Comissió Deontològica del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Biólogos. • ◊ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
JULIOL 
 
Dimecres 3 
- Participació en la reunió del grup de treball del repte 13 Promoure el desenvolupament 

professional continu (DPC) i que la seva valoració i reconeixement contribueixin de 
manera efectiva a la millora de l’exercici professional, del Fòrum de diàleg professional 
de salut. • ◊  

Dimecres 10 
- Assistència a lliurament de premis de la 4a nit de la Biologia de la Societat Catalana de 

Biologia. * ◊  
-  Publicació de la revista CBCAT número 32 en format digital. * • ◊ 
Dimarts 16 
-  Junta General Extraordinària. Canvi de seu col·legial. ◊ 
-  Reunió Junta de Govern del CBC. ◊ 
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Dimecres 17 
- Participació en la reunió del grup de treball del repte 1 Definir els principals rols que 

hauran de desenvolupar els professionals, del Fòrum de diàleg professional de salut. • ◊ 
- Signatura del Conveni Marc entre el Col·legi de Biòlegs de Catalunya i el Col·legi Oficial 

d'Agents Comercials de Barcelona per la utilització d'espais com a seu col·legial. ◊  
Divendres 19 
- Participació en la Taula Tècnica de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals 

de Catalunya. * ◊ 
 
      ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SETEMBRE 
 
Dimarts 10 
- Assistència a l’acte institucional del Parlament de Catalunya amb motiu de la Diada 

Nacional de Catalunya. ◊ 
- Reunió de la Comissió Deontològica del CBC per la sol·licitud d'apertura d'un expedient 

del Reglament de Règim Disciplinari del CBC. • ◊ 
Divendres 13 
- Participació Comissió Deontològica del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Biólogos. • ◊ 
- Reunió Comissió de publicacions sobre la revista CBCAT. * ◊ 
Dimecres 25 
- Participació en el Grup ad hoc d'Economia Blava de Catalunya del Programa d'acció 

marítima. Assisteix Jordi Carreras vicedegà del CBC. * ◊ 
Dijous 26 
- Reunió de la Comissió Organitzadora Olimpíada de Biologia de Catalunya. * ◊ 
Divendres 27 
- Participació en la Comissió de Seguretat del peix i productes de la pesca de l'Associació 

Catalana de de Seguretat Alimentària. Participa Jordi Carreras vicedegà del CBC. * • ◊ 
Dilluns 30 
- Participació en la Jornada d'Activitats d'Orientació Professional de les Facultats de 

Biociències i de Ciències de la UAB amb la ponència: Les sortides professionals dels 
graduats/des en Biociències. * ◊ □  

- Exposició de les fotografies premiades dels concursos Bioimatges al Col·legi Kostka, 
Jesuïtes de Gràcia. * • ◊ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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OCTUBRE 
 
Dimecres 2 
- Tarda del Col·legi: Visita guiada de l’exposció fotogràfica: “KRUGER, safari fotogràfic al 

cor de Sud-àfrica” * • □ 
Dilluns 7 
- Participació l'acte del Dia del Docent organitzat per la Comissió d'Ensenyament de 

l'Associació Intercol·legial de Catalunya. * ◊ 
- Es designa a Josep Hurtado vocal de la Junta de Govern del CBC com a representant 

de l'Associació Intercol·legial de Catalunya en la Comissió de Malbaratament i 
Sostenibilitat del Consell Català d'Alimentació. * ◊ 

Dimarts 8 
- Participació de José Luis Casanova com a representant de la Comissió de Medi Ambient 

en les reunions del grup de treball: renovació del reglament del Consell Ciutadà per la 
Sostenibilitat. * • ◊ 

-  Participació en la presentació del Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 
a Catalunya. * ◊ 

Dimecres 9 
- Participació en la reunió del grup de treball del repte 1 Definir els principals rols que 

hauran de desenvolupar els professionals, del Fòrum de diàleg professional de salut. • ◊  
Dimarts 15 
- Assistència a l'acte de lliurament dels Premis Nacionals de Recerca 2018. * ◊ 
-  El CBC rep el certificat d'ECOLÒGIC de la destrucció dels residus de paper i la seva 

destinació a reciclatge. ◊ 
Dilluns 21 
- Reunió Junta de Govern del CBC. ◊ 
- Sol·licitud al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per incorporar 

algunes activitats al Pla Anual de Transferència Tecnològica. * • □ 
Divendres 25 i dissabte 26 
- Celebració de la I Jornada Professional de Biòlegs del Pirineu a Sort (Lleida). * • ◊ □ 
Dimarts 29 
- Participació de José Luis Casanova com a representant de la Comissió de Medi Ambient 

en les reunions del grup de treball: renovació del reglament del Consell Ciutadà per la 
Sostenibilitat. * • ◊ 

- Canvi de proveïdor de telefonia i internet al CBC. ◊  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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NOVEMBRE 
 
Dilluns 4 
- Participació en el Plenari del Fòrum de Diàleg Professional Construïm la Salut del futur. * ◊ 
- Exposició de les fotografies premiades dels concursos Bioimatges a l’Hospital Universitari 

Tries i Pujol. * ◊ 
- Participació en la Comissió de Malbaratament i Sostenibilitat del Consell Català 

d'Alimentació. Assisteix, Josep Hurtado vocal del CBC en representació de l'Associació 
Intercol·legial de Catalunya. * • ◊  

- Renovació de la subscripció a la base de dades de 150.000 empreses d’Espanya. ◊ 
Dilluns 11 
- Trasllat de la seu del CBC a les noves oficines del carrer Casp 130, 5a planta. 08013 

Barcelona. ◊ 
Dimarts 12 
-   Participació en la Junta Directiva de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals 

de Catalunya. * ◊ 
Dimecres 13 

- Participació en la comissió de qualitat platges de l'Agència Catalana de l'Aigua. * ◊ 

- Participació en la Jornada Gestió d'alertes Alimentàries, de l'Agència de Salut Pública de 

Catalunya. Participa Jordi Carreres, vicedegà del CBC. * • ◊ 
Divendres 15 
- Participació en la II Trobada sobre a longevitat i genòmica a Europa. Assisteix la 

coordinadora de la Comissió de Genètica i Reproducció Humana. • ◊ 
Dilluns 18 
- Participació en la Comissió de Malbaratament i Sostenibilitat del Consell Català 

d'Alimentació. Assisteix, Josep Hurtado vocal del CBC en representació de l'Associació 
Intercol·legial de Catalunya. * • ◊ 

- Participació en l'acte de presentació de l'Estratègia mediterrània de Catalunya. Assisteix 
Jordi Carreras, vicedegà del CBC. * ◊ 

Dimarts 19 
- Participació en el Lliurament del premi Ramon Margalef d'Ecologia 2019. * ◊ 
- Dictamen de la Comissió deontològica del CBC d'avant la sol·licitud d'un expedient 

sancionador. La Comissió deontològica conclou que l'actuació professional del 
col·legiat ha estat correcta i amb diligència professional. • ◊ 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DESEMBRE 
  
Dimarts 3 
- Assistència al Lliurament dels Premis Nacionals de Recerca del 2018 de la Fundació 

Catalana per la Recerca i la Innovació i de la Generalitat de Catalunya. * ◊  
Dimarts 10  
- Enviament de l'actualització de la base de dades dels Pèrits a la Generalitat de 

Catalunya. • 
-  Reunió de la Comissió Organitzadora Olimpíada de Biologia de Catalunya. * ◊ 
Dimecres 11 
- Comunicació dels premis del Concurs de Fotografia Biològica: Bioimatges 2019. * ◊  
Dijous 12 
- Tarda del Col·legi: Genètica de la Mort Sobtada Cardíaca. Estudi post-mortem a 

Catalunya. * • □ 
Divendres 13 
- Participació en la Taula Tècnica de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals 

de Catalunya. * ◊ 
- Reunió Junta de Govern del CBC. ◊ 
Dimecres 18 
- Assistència a la presentació oficial de la Diagnosi sobre les capacitats de cooperació al 

desenvolupament català en matèria de sostenibilitat i canvi climàtic. * ◊ 
Dijous 19 
- Reunió del Consell Rector de l’Observatori del Paisatge. * ◊ 
Dilluns 23 
- Publicació de la revista CBCAT número 33 en format digital. * • ◊ 
 

                                  Àrees d’activitat col·legial (percentatges) 
[Descriptors d’activitat: * promoció  • professió  ◊ institucional □ formació] 

 

Professional Institucional Promoció Formació 

22,6 40,2 29,6 7,6 
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LES XIFRES ’19 
 

 
Col·legiats i nous col·legiats (desembre del 2019) 

 
Total col·legiats:                 2.419     Nous col·legiats: 105  
Total Societats Professionals:    6    

           
 

Visats 

 
Núm. de visats:         10  

 
Visats per àmbit % 
Aqüicultura 10 
Gestió de Residus 30 
Llicencia d’activitats  20 
Avaluació d'impacte 10 
Altres 30 

 
 

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 
2019 aquest servei ha estat utilitzat per 26 col·legiats en els següents àmbits. 
 
 

Àmbit                  Núm. 
Laboral 17 
Civil 7 
Fiscal 1 
Altres 1 
    Total 26 

 
 

Compulses 
 

Total nre. de compulses  130 
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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 2019 s’han publicat 6202 referències noves als 46 CBC AL DIA emesos. 
 
A les webs del CBC hem rebut 68.254 visites de les quals 17.286 han estat a la intranet i 1.853 al 
directori. També hem publicat més de 604 notícies a Facebook i 628 Twitter que hi han visualitat 
1.552 seguidors.  A Instagram hem fet més de 90 publicacions i ja té 615 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, 
microbiòlegs i genetistes que en aquest any 2019 han estat 102. 

 
• 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 2019 hem fet arribar un total de 1.230 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 2019 hem publicat  un total de 70. 
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Activitats formatives i de Networking 
 
 

        
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 2019  han participat 258 professionals en 
les diferents activitats formatives i que es recullen a la següent taula: 

 

Cursos, seminaris propis  

Curs pràctic: Eines informàtiques per la nova genòmica  

Curs pràctic Ciència de Dades per la Biologia 

Curs teòric-pràctic d'identificació de fauna salvatge a través dels seus esquelets 
 
Tardes del CBC i Jornades 

Tarda del Col·legi: Control d'higiene en la indústria alimentària 

Tarda del Col·legi: Hepatologia Autoimmune 

Tarda del Col·legi: Meravellós ecosistema natural a Namíbia!! L’ecosistema marí de 

Walvis Bay: una visió detallada de la fauna marina 

Tarda del Col·legi: Fauna Salvatge de Costa Rica: Estudi i conservació de micos i 
tortugues marines 
Tarda del Col·legi: Visita guiada de l’exposició fotogràfica: “KRUGER, safari fotogràfic al 
cor de Sud-àfrica” 

Tarda del Col·legi: Presentació del Pla de millora de la biodiversitat, a la xarxa de parcs i 
platges de l'àrea metropolitana de Barcelona 

Jornada: Drons i aplicacions en la Biologia de la Teledetecció. Tarragona (PATT) 
Jornada: Drons i aplicacions en la Biologia de la Teledetecció. Santa Coloma de Farnés. 
(PATT) 
Tarda del Col·legi: Cambios en la epidemiologia y en el pronóstico de la infección por 
Clostridium difficile 

Tarda del Col·legi: Genètica de la Mort Sobtada Cardíaca. Estudi post-mortem a Catalunya 

Jornada Professional de Biòlegs del Pirineu 
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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 

Convocatòria de la VII edició del Concurs de Fotografia Bioimatges 2019 

Olimpíades de Biologia de Catalunya 2019 (3 jornades) 

Fira d’emprenedors BizBarcelona 

Dia del Biòleg 

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

Participació en el Longevity World Fòrum 

Exposició fotogràfica Kruger: Safari al cord de Sud-àfrica d'Albert Masó al CBC 

Campaments de Natura als Parcs Naturals (fundació Sorellona) 

Exposició de les fotografies premiades dels concursos Bioimatges (33 fotografies) a: 

Biblioteca de la Facultat de Ciències de la UAB 

Col·legi Kostka, Jesuïtes de Gràcia. 

Hospital Universitari Tries i Pujol 

Jornada Professional de Biòlegs del Pirineu 

 

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 2019 hem anunciat més de 115 activitats formatives 
amb descompte pels col·legiats.  

 
 
Resultats econòmics de l’exercici 2019  
 

L’any 2019 s'han fet canvis substancials com el trasllat a una nova seu que ha permès créixer l'actiu 

col·legial a 248.361,26 €; quasi 12.000€ del balanç de l'any 2018, i tenir aquest import tot en Actiu 

Circulant amb una disposició immediata. Així mateix s'han mantingut i millorats els serveis dirigits als 

col·legiats a l'àmbit de la formació, la defensa de la professió així com realitzar la primera Jornada 

de Biòlegs al Pirineu i que donat que ha estat un èxit en contingut i networking entre els nostres 

professionals, tindrà continuïtat en diferents llocs del nostre territori. Així mateix, amb una gestió 

acurada de les despeses s'ha pogut incrementar els Recursos propis del CBC més de 9.000 € que 

es podran invertir en futures activitats col·legials. 
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Balanç de situació patrimonial any 2019 

ACTIU   Import (Euros) 
B) IMMOBILITZAT  0,00 

   

D) ACTIU CIRCULANT  248.361,26 

    I. Deutors  1.188,80 

  a. Deutors de quotes col·legials 1.188,80  

  b. Deutors varis 0,00  

IV. Inversions Financeres Temporals  150.000,00 

V. Tresoreria  97.172,46 

   

TOTAL GENERAL (B+D)  248.361,26 

   

 PASSIU  Import (Euros) 

 A) FONS PROPIS  233.204,83 

2. Resultat d’exercicis anteriors 224.053,24  

3. Resultat exercici corrent 9.151,59 
 

 

   

 C) PROVISIONS PER RISCOS I DESPESES    

 E) CREDITORS A CURT TERMINI  0,00 

1. Creditors comercials  764,08  

1. Altres deutes no comercials (Retencions IRPF, Seguretat social) 
2.  

14.392,35 
 

 

 TOTAL GENERAL (A+C+E)  248.361,26 
3 

 

 
L'import de les quotes per l'any 2019 ha estat: Col·legiació: 122,69 € (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 2019 

     Import €  

INGRESSOS   294.282,14 

   Imports net de la xifra de negocis (inscripcions i quotes) 283.258,92   

   Imports activitats formatives 8.734,00   

   Imports visats 165,00 

 

  

   Ingressos per activitats mercantils 2.000,00   

   Altres ingressos d'explotació 10,59   

   Ingressos financers 113,63 

 

 

 

  

    

DESPESES   -285.130,55 

 Despeses general  -264.372,41  

      Salaris, Comissions i Despeses Junta G. 

vern 

-116.484,07   

      Retribucions membres Junta de Govern 0,00   

      Càrregues socials -33.045,60   

      Serveis exteriors -108.077,43   

      Activitats formatives -6.765,31   

    

Impostos sobre beneficis  -272,6  

 Altres despeses     -20.485,54 

  

 

       Insolvències col·legials -3.898,43   

    

       Consell General de COB's -16.587,11   

    

 Resultat de l'exercici Ingressos / Despeses Generals    9.151,59 

 
 

4PROPOSTA PRESSUPOSTÀRIA PER L'EXERCICI 2020  
 
Per l'any 2020 s'ha elaborat un pressupost equilibrat en ingressos i despeses, que te 

en compte la situació creada per la pandemia del COVID-19 i un decrement important dels 

ingressos pels acords de la Junta de Govern  en el sentit de ajudar als professionals a superar la 

situació econòmica: congelació de quota col·legial, reducció de quotes als biòlegs en situació 

d'ERTES i els autònoms que ho sol·licitin i gratuïtat de les taxes de col·legiació fins a desembre de 

2020. Així mateix el canvi de la seu a les noves oficines que es va realitzar al mes de novembre de 

2019, repercuteix en el pressupost amb un estalvi del quasi 60% (24.000 €) de l'import per aquest 

ítem que permetrà l'equilibre amb la reducció d'ingressos i  organitzar activitats, esdeveniments i 

serveis pels nostres professionals i que tindran un reso a la nostra professió.  
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   DESPESES 

 

Euros 

   

62980000 Contracte serveis local (COACB) 18.800,00 

62200000 Reparació i conservació 500,00 

62200001 Contractes de manteniment 300,00 

62300001 Serveis Professionals Independents 500,00 

62300002 Assessoria col·legiats 12.970,00 

62300003 Programes informàtics 1.800,00 

62300004 Comptable, tributació  3.700,00 

62400000 Desplaçaments  600,00 

62600000 Serveis Bancaris 1.200,00 

62800001 Telefonia, Internet 3.200,00 

62800005 Manteniment informàtic (web) 3.500,00 

62900002 Mecanització, distribució  1.100,00 

62900003 Missatgeria 200,00 

62910000 Material Oficina 3.500,00 

62920000 Franqueig, segells 3.500,00 

62930002 Impressores /Fotocòpies 120,00 

62940000 Documentació 800,00 

62950002 Altres despeses 2.000,00 

62960001 Activitats i Cursos 1.200,00 

62960004 Projectes i activitats diverses 23.777,72 

62970001 Revista CBC 11.000,00 

62970003 Altres Publicacions 2.000,00 

64000000 Salaris 119.904,00 

64200000 Seguretat Social 33.398,28 

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  18.000,00 

 
   
 

 

 

Total Despeses Generals 273.770,00 

   

 INGRESSOS Euros 

   

70010001 Col·legiacions B           120,00 

70100002 Col·legiacions C           780,00 

70200001 Quotes col·legiats 270.000,00 

70200002 Quotes altres. Any en curs 3.000,00 

70500009 Activitats mercantils 2.000,00 

75900000 Activitats i Cursos 1.600,00 

75950002 Visats 110,00 

75950003 Altres Serv. Adm. i fotocòpies 10,00 

75980000 Altres Ingressos 50,00 

76900000 Ingressos Financers 100,00 
   

 Total Ingressos 277.770,00 

   

   

   

 TOTAL DESPESES GENERAL  273.770,00 

 TOTAL INGRESSOS GENERALS 277.770,00 

   

 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 

 


