
 
MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE LA JUNTA DE GOVERN 

ANY 2007 
 
 
1. Reunions de la Junta de Govern 
 
Durant l’any 2007, la Junta de Govern es reuní en caràcter ordinari en les dates 
següents : 8 de gener, 5 de febrer, 5 de març, 2 d’abril, 7 de maig, 18 de juny, 12 de 
juliol, 6 de setembre, 1 d’octubre, 6 de novembre i 3 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 6a Fira de la Ciència: a Menorca amb activitats relacionades en la 

diferenciació entre aigua dolça i aigua de mar (densitat, conductivitat, tensió 
superficial) i certes propietats curioses dels plàstics i, a Mallorca amb experiments 
sobre Ciències de la Salut, temàtica central de la Fira, com determinació de la 
vitamina C als cítrics o el fonament d’un alcoholímetre. 

∗ Accions de control de col·legiació: centres concertats d’ensenyament secundari i 
entrevista amb el Director general de personal docent. 

∗  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 

• Organització de professions sanitàries: es crea un Consell per especialitats 
enlloc de per titulacions 

∗ Gestions amb la Conselleria d’Educació i Cultura, en concret amb la Direcció 
General  de Personal Docent, en defensa del nostre col·lectiu especialment en la 
manca d’oferta de places a les oposicions de secundària. 

∗ Noves titulacions i noves atribucions professionals   
∗ Nova base de dades per a la biblioteca 
∗ Altes i baixes de col·legiats 
∗ Gestions amb Conselleria de Sanitat i Consum per reivindicar places de QIR i per 

signar un conveni de col·laboració 
∗  Llei de societats professionals 
∗ Actualització de les taxes i honoraris orientatius 
∗ Convocatòria d’eleccions i càrrecs vacants 
 
2. Juntes Generals 
 
Es varen convocar dues Juntes generals ordinàries :  
• 2 d’abril: aprovació de la liquidació de despeses de l’any 2006 i aprovació de la 

memòria d’activitats de l’any 2006. 

 



• 19 de desembre : aprovació del pressupost de l’any 2008 i elecció a càrrecs 
vacants de la Junta de Govern. 

  
3. Publicacions  
 
S’han publicat tres números (24, 25 i 26) 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. 24 (gener 2007): 
o Dia de la Química 2006 
o Entrevista al Sr. F. Javier Albertí  (Director gerent del Laboratori Balear 

per a la Calidad SL, LBC ) 
o Article de col·laboració: la Química i el vi (Andreu Oliver Tril)  
o Presentació del llibre “Els professionals de la Química a les Illes 

Balears” 
o XI Premis Sant Albert 
o XX Olimpíada de Química a les Illes Balears 
o Quiminotícies 

� Núm. 25 (maig 2007) 
o Entrevista al Sr. Ángel Quindós (Director gerent de Planta de Carburos 

Metálicos a Marratxi) 
o Article col·laboració: L’Oficina del canvi climàtic i l’estratègia Balear: 

principals actuacions i magnituds (José C. Cerro i Francisca Mas) 
o XX Olimpíada de Química a les Illes Balears 
o III Miniolimpíada de Física i Química a les Illes Balears 
o Fira de la Ciència 2007 
o Quiminotícies 

� Núm. 26 (octubre 2007) 
o Entrevista al Sr. Mario Grau Balsco (Director tècnic del Laboratori 

Quimiotest) 
o Article col·laboració: Art i Ciència (Gabriel Cànaves) 
o II Jornades sobre l’Ensenyament de la Química 
o Dia de la Química 2007 
o Quiminotícies 

 
4. Dia de la Química 2007  
 
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. Rubén Enrique 
Llull, Sra. Carme Roselló, Sra. Joana Campomar, Sr. José A. Garcia Raso, Sr. 
F.Javier Albertí i Sr. Esteve Pastor. L’acte estigué precedit per una conferència del Dr. 
Enric Tortosa, director del Instituto Español de Oceanografía, titulada  “La Química i la 
mar”. 
 
5. XII Premi Sant Albert Magne any 2007 a la millor  llicenciatura 
 
Premi atorgat per la Caixa de Balears “Sa Nostra” i dotat amb 500 € 
Guanyador :  Daniel Escudero Masa 
 



6. Cursos de formació  
 
CURS ACTUALITZACIÓ MEDIAMBIENTAL PER A DOCENTS 
Durada: 15 h 
Data: març 
Lloc: Mallorca, Menorca i Eivissa 
 
CURS DE MANIPULACIÓ DE PRODUCTES QUÍMICS A L‘ENTORN SANITARI 
Durada: 30 h 
Data: maig-juny 
Lloc: Mallorca 
Subvencionat pel Govern de les Illes Balears  
 
CURS DE REALITZACIÓ DE PROJECTES QUÍMICS 
Durada: 20 h 
Data: juliol 
Lloc: Mallorca 
Subvencionat pel Govern de les Illes Balears 
 
CURS DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL 
Durada: 50 h 
Data: setembre-octubre 
Lloc: Mallorca 
Subvencionat pel Govern de les Illes Balears 
 
CURS APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES INSTRUMENTALS A L’ÀMBIT 
PROFESSIONAL 
Durada: 15 h 
Data: setembre 
Lloc: Mallorca 
Subvencionat pel Govern de les Illes Balears 
 
7. Cens de col·legiats  
 
Durant l’any 2007 el número de col·legiats passà de 331 a 334 
 

Mes Altes Baixes  Mes Altes Baixes  

Gener 1 0 Juliol 0 0 
Febrer 4 7 Setembre 1 1 
Març   Octubre 4 1 
Abril 1 0 Novembre 1 1 
Maig 0 1 Desembre 3 2 
Juny 1 0    
   TOTAL 16 13 

 
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 2007 només 3 persones han realitzat pràctiques a les empreses: Centre 
Balear de Biologia Aplicada, Puma Baleares SL. 



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

∗ Llista de perits a sol·licitud del Tribunal Superior de Justícia 
∗ Informació sobre les reunions del Consejo General : 

∗ Eleccions del degà-president 
∗ Competències dels químics per presentar projectes davant l’Administració 
∗ Llei de societats professionals 
∗ Revista Química y Industria 
∗ Foro Química y Sociedad 
∗ Expoquimia 2008 

∗ Participació a una sessió informativa a la UIB sobre sortides professionals  
∗ Pressupost per l’any 2008  
∗ Nomenament del Sr. Gabriel Cànaves com a intermediari amb la revista Química e 

Industria 
∗ Entrevista amb el Col·legi oficial de Biolègs pel tema de l’assignatura de Ciències 

naturals de 2n d’ESO 
∗ Obres del bany per tenir un nou armari 


