
 
MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE LA JUNTA DE GOVERN 

ANY 2006 
 
 
1. Reunions de la Junta de Govern 
 
Durant l’any 2006, la Junta de Govern es reuní en caràcter ordinari en les dates 
següents : 9 de gener, 6 de febrer, 6 de març, 3 d’abril, 8 de maig, 5 de juny, 3 de 
juliol, 4 de setembre, 2 d’octubre, 6 de novembre i 4 de desembre. 
 
Els assumptes tractats han estat, entre altres : 
 
∗ Organització de cursos de formació. 
∗ Organització dels actes de celebració de San Albert Magne (Dia de la Química). 
∗ Participació a la 5a Fira de la Ciència: a Eivissa activitats relacionades amb sabors i 

colors i diferents edulcorants naturals i sintètics i a Mallorca sobre la diferenciació 
entre aigua dolça i aigua de mar: densitat, conductivitat, tensió superficial. 

∗ Accions de control de col·legiació: centres concertats d’ensenyament secundari, 
consultes a l’assessor jurídic per establir un procediment d’actuació del col·legi en 
aquest aspecte (cartes a professionals químics en actiu no col·legiats i cartes a 
empreses informant de l’obligatorietat de col·legiació). 

∗ Especialitats sanitàries:  
� seguiment del procediment de resolució de les sol·licituds al títol d’especialista 

sanitari d’acord l’Ordre ministerial que regula les vies d’accés al títol 
d’especialista sanitari per les persones que sense tenir el QIR duen anys fent 
feina en aquest àmbit 

� i actuacions per la modificació de la llei d’ordenació d’especialitats sanitàries. 
∗ Gestions amb la Conselleria d’Educació i Cultura: 

� la Direcció General  de Personal Docent en defensa del nostre col·lectiu 
especialment en la impartició de Ciències en el primer cicle atribuït generalment 
als biòlegs. També s’ha informat als departaments dels centres 

� la Direcció general de Formació professional sobre el requisit de tenir el títol 
universitari de Salut Laboral per impartir Prevenció de Riscs laborals en els 
cicles formatius. 

∗ Nous plans d’estudis de la llicenciatura de Química.  
∗ Nova base de dades dels col·legiats  
∗ Adaptació  a la llei de protecció de dades. 
∗ Altes i baies de col·legiats 
∗ Assessor jurídic i assessor comptable i fiscal 
∗ Gestions amb la administració de la CAIB per reivindicar les places per químics, en 

concret davant Conselleria de Medi Ambient i Conselleria de Sanitat i Consum 
∗ Elaboració del Llibre dels professionals químics 
 
2. Juntes Generals 
 
Es varen convocar dues Juntes generals ordinàries :  

 



∗ 3 d’abril: aprovació de la liquidació de despeses de l’any 2005 i aprovació de la 
memòria d’activitats de l’any 2005. 

∗ 18 de desembre : aprovació del pressupost de l’any 2007. 
  
3. Publicacions  
 
S’han publicat tres números (21, 22 i 23) de la revista del Col·legi Oficial de Químics i 
de l’Associació de Químics de Balears (QUIMIBAL) corresponents als mesos de 
gener, maig i octubre amb un tiratge de 600 exemplars i amb els principals continguts 
següents: 
 

� Núm. 21 (gener 2006): 
o Dia de la Química 2005 
o Entrevista a la Sra. Joana Aina Campomar (cap de Secció a la D.G. de 

Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient) 
o Article de col·laboració: el Laboratori d’EMAYA (M. Dolores Mateo)  
o X Premis Sant Albert 
o XIX Olimpíada de Química a les Illes Balears 
o Quiminotícies 

� Núm. 22 (maig 2006) 
o Entrevista: Juan Riego (Coordinador del departament de mètodes 

d’assaigs de l’Institute for Health and Cosnumer protection de la UE) 
o Article col·laboració: Begudes de les nostres illes amb D.O.  (Josep M. 

Natta) 
o XIX Olimpíada de Química a les Illes Balears 
o Participació del Col·legi a la Fira de la Ciència 
o II Miniolompíada de Física i Química a les Illes Balears 
o Quiminotícies 

� Núm. 23 (octubre 2006) 
o Entrevista: Laura Garcia Ferragut (Especialista en anàlisis clíniques de 

la Policlínica Miramar) 
o Article col·laboració: Les denominacions de qualitat de les Illes Balears 

(Carme Rosselló) 
o Dia de la Química 2006 
o Quiminotícies 

 
4. Dia de la Química 2006  
 
Amb motiu de la celebració del Dia de la Química (15 de novembre) el Col·legi 
col·laborà amb l’Associació de Químics de les Illes Balears en l’organització d’una 
sèrie d’actes commemoratius, dins la Setmana de la Ciència que organitza la D.G. 
d’R+D+I. Entre aquests actes el lliurament de les insígnies de plata als col·legiats amb 
vint-i-cinc anys de professió que enguany han estat concedides al Sr. Joan Cantallops, 
Sra. Maria M. Far, Sra. Margalida Capó, la Sra.Margalida Llinàs, Sr. Antoni Monserrat, 
Sr. Joan Mora i Sr. Joan Riego. L’acte estigué precedit per una conferència de la Dra. 
Margarita Salas, Investigadora del centre de Biologia Molecular titulada “Las claves de 
la vida”. 
 
5. XI Premi Sant Albert Magne any 2006 a la millor llicenciatura 
 
Premi atorgat per la Caixa de Balears “Sa Nostra” i dotat amb 500 € 
Guanyador :  Josep Antoni  Moyà Navarro 
 
 



6. Cursos de formació  
 
SORTIDES PROFESSIONALS RELACIONADES AMB LA QUÍMICA 
Durada: 16 h 
Data: febrer 
Lloc: Mallorca 
 
CURS DE GESTIÓ DE RESIDUS QUÍMICS I BIOLÒGICS EN EL LABORATORI. 
Durada: 30 h 
Data: maig 
Lloc: Mallorca 
Subvencionat pel Govern de les Illes Balears  
 
CURS DE GESTIÓ EN QUALITAT I SEGURETAT ALIMENTÀRIA. LA NORMA  IS0 
22000 
Durada: 30 h 
Data: octubre 
Lloc: Mallorca 
Subvencionat pel Govern de les Illes Balears 
 
SEMINARI DE PREPARACIÓ DE LES OPOSICIONS DE SECUNDÀRIA  
Data: maig 
Lloc: Mallorca 
 
CURS DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL 
Durada: 50 h 
Data: setembre-octubre 
Lloc: Mallorca 
Subvencionat pel Govern de les Illes Balears 
 
CONTAMINACIÓ DE SÒLS 
Durada: 18 h 
Data: octubre 
Lloc: Mallorca 
CAEB 
 
CURS DE GESTIÓ EN QUALITAT I SEGURETAT ALIMENTÀRIA. LA NORMA  IS0 
22000 
Durada: 20 h 
Data: maig 
Lloc: Menorca 
Subvencionat pel Govern de les Illes Balears  
 
CURS DE GESTIÓ DE RESIDUS EN EL LABORATORI. 
Durada: 15 h 
Data: febrer 
Lloc: Menorca 
Subvencionat per la Conselleria d’Educació i Cultura 
 
CURS DE GESTIÓ DE RESIDUS EN EL LABORATORI. 
Durada: 15 h 
Data: febrer- març 
Lloc: Eivissa 
Subvencionat per la Conselleria d’Educació i Cultura 
 



 
 
7. Cens de col·legiats  
 
Durant l’any 2006 el número de col·legiats passà de 312 a 331 
 

Mes Altes Baixes  Mes Altes Baixes  

Gener 0 3 Juliol 1 0 
Febrer 3 0 Setembre 4 0 
Març 2 1 Octubre 4 2 
Abril 3 5 Novembre 3 0 
Maig 5 0 Desembre 3 0 
Juny 2 0    
   TOTAL 30 11 

 
8. Altres temes 
 
∗ Borsa de treball i pràctiques a empreses : com altres anys s’han tramès les ofertes 

de feina rebudes de diverses empreses i s’ha potenciat les pràctiques a empreses.  
En l’any 2006 un total de 7 persones entre estudiants i recent llicenciats han 
realitzat pràctiques a les empreses: Emaya, Institut Biotecnològic de les Illes 
Balears, Karta,  Centre Balear de Biologia Aplicada, Parc de Tecnologies 
Ambientals. 

∗  Col·laboració amb l’Associació de Químics de les Illes Balears en l’organització de 
l’Olimpíada de Química. 

∗ Organització de la segona festa d’estiu (16 de juny) 
∗ Segells per a col·legiats 
∗ Informació sobre les reunions del Consejo General : 

∗ Tema col·legiació 
∗ Competències dels químics per presentar projectes davant l’Administració 
∗ Revista Química y Industria 
∗ Títol de Grau en Química 
∗ Comissions nacionals sanitàries 
∗ Guia de professions per estudiants 

∗ Participació a una sessió informativa conjunta amb altres col·legis sobre sortides 
professionals jurídica  

∗ Nou servei als col·legiats de la base de dades de legislació SALDMA 
∗ Pressupost per l’any 2007 i estat de comptes 2006 
∗ Nou segell del col·legi 
∗ Ampliació de la Biblioteca del Col·legi arrel de les diferents activitats que s’han 

realitzat 


