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Perfil de l’organització  

 

Perfil de l’organització 
 

Órgans de Govern   
La Junta de Govern està composta pels següents membres: 
 
DEGANA    Sra. Mª José Molina Bordoy 
 
VICEDEGÀ 1r:    Sr. Juan Frau Munar 
VICEDEGÀ 2n:   Sr. Joan Jesús Fiol Arbós 
VICEDEGANA 3a:  Sra. Magdalena Ferrer Rosselló 
VICEDEGÀ 4t:    Sr. Joan Perelló Bestard 
 
SECRETARI:    Sr. Luis Merino Sabater 
VICESECRETÀRIA:   Sra. Catalina Martí Pujol 
 
TRESORERA:    Sra. Matilde Fernádez Socías 
 
VOCALS:    Sr. Gabriel Cànaves Quetglas 

Sra. Marisa Forcén Núñez 
Sr. Agustí Vergés Aguiló  
Sr. Enrique Gómez Benito de Valle 
Sra. Marta Torres Juan 
Sr. Jeroni Capella Díaz (Menorca) 
Sr. Eva Tur Tur (Eivissa- Formentera) 
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Perfil de l’organització  

 

Missió i valors 
El Col·legi Oficial de Químics és una organització que representa exclusivament  als 
professionals químics i defensa els seus interessos professionals. El col·legi vetlla 
perquè l’activitat dels professionals s’adeqüi als interessos de la societat. Això implica 
evitar possibles intrusismes i intentar fer lloc als químics a treballs que fins fa poc els 
estaven vetats i on un químic pot exercir una gran funció. 

El Col·legi ofereix al col·legiat una sèrie de serveis que en qualque moment de la vida 
professional ens poden ésser d’interès: 

 
Internet Departament de formació 

www.quimibal.org   amb servei gratuït de 
webmail 
Facebook: Químics de Balears. 

Cursos d’actualització professional i es 
procura assistir a les demandes de cursos 
dels col·legiats. 

Serveis d'assistència Serveis financers 
Mutualidad General de Previsión Social de 
Arquitectos y Químicos Españoles (HNA) 
Assistència sanitària amb asseguradores de 
qualitat: Adeslas i Sanitas. 

Avantatges en les gestions financeres a través 
de les següents entitats: Banc Sabadell, Caixa 
de Balears, “Sa Nostra, Caja del Mediterráneo 
(CAM) 

Assessoria jurídica Serveis d'assegurances 
Assessor jurídic per als col·legiats La primera 
visita és gratuïta. 

Seguros Caudal (Grupo Zurich) 
Assegurança de responsabilitat civil 

Convenis de col·laboració Serveis a empreses 
Amb entitats comercials, d’oci i esportives 
que permeten aconseguir condicions 
especials com són la UIB i Ca’n Domenge 
(Sala d’actes del Lluís Vives). 
 

Borsa de treball de col·legiats. 
Cursos de formació per a treballadors. 
Assessoria professional. 
Tramitació de peritatges legals. 
Pràctiques de formació. 

Serveis professionals Borsa de treball 
Visat de projectes i reconeixement de 
signatura, avalant-los. 
Impresos oficials de certificats. 
Certificacions i compulsa de documents. 
Defensa jurídica professional. 
Peritatges legals per processos judicials. 
Actualització legislativa. 

Rep i cursa sol·licituds de treball. Tant a nivell 
de Balears com a nivell nacional. 
Informa sobre concursos, beques i 
oposicions. 
Tramita pràctiques a empreses per a 
estudiants de segon cicle i llicenciats de les 
dues darreres promocions. 

Publicacions: 
Quimibal: òrgan de difusió del Col·legi de 
Químics de les Illes Balears, tot el que està 
relacionat amb els químics tant a nivell 
professional com a nivell d’oci. 

Química i Indústria: revista del Consell 
General de Col·legis Químics d’Espanya, on et 
podràs posar al dia del que succeeix al món 
químic al nostre país. 
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Col·legiats  

 

Col·legiats 
Evolució del nombre de col·legiats del Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears en 
els darrers cinc anys. 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Col·legiats 328 332 335 322 326 
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Gestió econòmica  

 

Gestió econòmica 
 

Memòria econòmica 
Queda presentada y aprovada, en el seu cas, el balanç i el compte de resultats a 18 de 
desembre de 2012. 

Balanç de situació (a 18 de desembre de 2011) 

ACTIVO NO CIRCULANTE  90.193,42 € 

Inmovilizado material 90.193,42 € 
ACTIVO CIRCULANTE  6.122,35 € 
      Deudores                                   6.122,35 €  
           Deudores varios 2.144,00 €  
           Administraciones públicas 4.283,85 €  
           Provisiones  - 305,50 €  
      Tesorería                                11.592,16 €  
 

TOTAL ACTIVO                              107.907,93 €  
 

PATRIMONIO NETO 13.333,37 € 

 FONDOS PROPIOS                                 13.333,37 € 
      Resultados de ejercicios anteriores 14.119,89 €  
      Pérdidas y ganancias    - 786,52 €  
PASIVO CORRIENTE 94.574,56 € 
      Deudas con entidades de crédito                                90.193,42 €  
      Acreedores comerciales                                   3.826,70 €  
           Deudas por compras o prestaciones de servicios 3.826,70 €  
      Otras deudas no comerciales                                      554,44 €  
           Administraciones Públicas    554,44 €  
 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO                              107.907,93 €  
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Gestió econòmica  

 

Detall dels resultats 

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia                                 47.158,45 € 

           Cuotas de usuarios y afiliados 45.062,45 €  
           Prestación de servicios   2.096,00 €   

2. Otros ingresos de explotación                                23.878,36 €  
           Subvenciones 23.878,36 €  

3. Gastos de personal                               - 18.522,64 €  
4. Otros gastos de explotación                                53.370,90 €  
5. Amortización del inmovilizado  

A. Resultado de explotación -   856,73 € 
B. Resultado financiero 70,21 € 
C. Resultado antes del impuesto -  786,52 € 
D. Resultado del ejercicio                                   -  786,52 € 

 
Segons el pressupost d’aquesta Entitat, aprovat en Junta General de 22 de desembre 
de 2010, la suma de les previsions de les activitats econòmiques d’aquesta Entitat, 
durant l’exercici de 2011, ascendeix a 54.875,00 €. Per altra banda, la liquidació de la 
gestió econòmica de 2011 aprovada en Junta General de 21 de març de 2012, presenta 
un total d’ingressos de 71.099,22 € i  71.885,74 € de despeses. Això produeix com a 
resultat unes pèrdues en l’exercici de  786,52 €.  

Finalment, fer constar que en data 31 de desembre de 2011 el Col·legi disposava en 
efectiu i en saldos bancaris disponibles al seu favor d’un total de 13.803,94 €. 
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Gestió econòmica  

 

DESPESES                                                                 71.885,74 € 

 
  

Pressupost Real Desviació % 

   
    

CAPÍTOL I.- PERSONAL    19.700,00 €   18.522,64 €    1.177,36 €  5,98 
Secretaria 

 
   18.700,00 €   18.522,64 €       177,36 €  0,95 

Assessor fiscal 
 

        200,00 €                -   €       200,00 €  100,00 
Assessor juridic 

 
        800,00 €                -   €       800,00 €  100,00 

       CAP. I - QUOTES 
 

     7.732,10 €     7.685,12 €         46,98 €  0,61 
Quotes Consell General      7.632,10 €     7.632,12 €  -        0,02 €  0,00 
Altres quotes (revistes)         100,00 €          53,00 €         47,00 €  47,00 

       CAP. III - DESPESES SEU SOCIAL    11.740,00 €   10.970,76 €       769,24 €  6,55 
Hipoteca local 

 
     6.720,00 €     7.271,50 €  -    551,50 €  -8,21 

Contribució 
 

        270,00 €        269,54 €           0,46 €  0,17 
Despeses local 

 
     2.700,00 €     1.895,48 €       804,52 €  29,80 

Telèfon - Internet 
 

     1.800,00 €     1.285,63 €       514,37 €  28,58 
Assegurança 

 
        250,00 €        248,61 €           1,39 €  0,56 

       CAP. IV - OFICINA 
 

        871,37 €        554,32 €       317,05 €  36,39 
Material Oficina 

 
        450,00 €        141,90 €       308,10 €  68,47 

Correspondència 
 

        100,00 €          76,23 €         23,77 €  23,77 
Despeses bancàries           71,37 €        336,19 €  -    264,82 €  -371,05 
Mobiliari 

  
        250,00 €                -   €       250,00 €  100,00 

       CAP. V - DESPESES DE GESTIÓ         550,00 €        231,31 €       318,69 €  57,94 
Junta de Govern 

 
        200,00 €        231,31 €  -      31,31 €  -15,66 

Assistències reunions Consell 
General         150,00 €                -   €       150,00 €  100,00 
Assistències vocal Menorca         100,00 €                -   €       100,00 €  100,00 
Assistències vocal Eivissa         100,00 €                -   €       100,00 €  100,00 

       CAP. VI - ACTIVITATS    33.925,01 €   33.921,59 €           3,42 €  0,01 
Premi Llicenciatura         500,00 €        500,00 €               -   €  0,00 
Quimibal 

  
     3.000,00 €     2.518,34 €       481,66 €  16,06 

Coordinació cursos formació      8.000,00 €     8.750,00 €  -    750,00 €  -9,38 
Anuncis 

  
        300,00 €        152,22 €       147,78 €  49,26 

Activitats estudiants         260,00 €        136,02 €       123,98 €  47,68 
Fira de la Ciència 

 
     8.520,49 €     8.520,49 €               -   €  0,00 

Nit de la Recerca 
 

        314,99 €        314,99 €               -   €  0,00 
Any Internacional de la Química    13.029,53 €   13.029,53 €               -   €  0,00 
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Gestió econòmica  

 

INGRESSOS                                                              71.099,22 €  

   

Pressupost Real Desviació % 

CAP. I - QUOTES 
 

   45.760,00 €   45.062,45 €         697,55 €  1,52 
Quotes col·legiats 

 
   44.660,00 €   43.762,45 €         897,55 €  2,01 

Quotes estudiants adherits         600,00 €        940,00 €  -     340,00 €  -56,67 
Quotes ingrés 

 
        500,00 €        360,00 €         140,00 €  28,00 

       CAPÍTOL II.- ACTIVITATS    44.760,00 €   26.036,77 €    18.723,23 €  41,83 
Subvenció Fira de la Ciència      8.500,00 €     8.500,00 €                -   €  0,00 
Premi Llicenciatura         500,00 €        600,00 €  -     100,00 €  -20,00 
Nit de la recerca      4.000,00 €        500,00 €      3.500,00 €  87,50 
Tast de vins Eivissa      5.000,00 €        900,00 €      4.100,00 €  82,00 
Interesos bancaris           60,00 €        158,41 €  -       98,41 €  -164,02 
Publicitat quimibal      1.700,00 €     1.300,00 €         400,00 €  23,53 
Any Internacional de la Química    25.000,00 €   14.078,36 €    10.921,64 €  43,69 

 
Ingressos – Despeses reals                                                                    - 786,52 €  

Variació presupostària negativa  

Aplicació resultats   

Rendiment financier a incloure en 2012  
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Serveis  

 

Serveis del Col·legi Oficial de Químics 
Recursos legals 

El Col·legi de Químics, complint la seva obligació de defensa dels interessos i 
atribucions professionals dels seus col·legiats, recentment ha presentat diversos 
recursos en relació a la no admissió de la titulació química per a diferents places de 
tècnic de medi ambient en diferents administracions de les illes. 
 
En el BOIB de 29 de gener de 2009, l’Ajuntament de Palma va convocar oposició per 
cobrir tres places de tècnic superior de Medi Ambient. Atès que les titulacions 
admeses eren les de Biologia, Bioquímica, Ciències Ambientals, Ciències de la Mar, 
Ciències Geològiques, Física i Geografia i que no figurava la de Química, la Junta de 
Govern del Col·legi acordà, desprès de que no varen ser admeses les nostres 
al·legacions, presentar el corresponent recurs contenciós-administratiu. El 2 de 
novembre de 2010 es va realitzar el judici en el Jutjat Contenciós administratiu núm. 2 
de Palma i la posterior sentència acordà no admetre el nostre recurs. Una vegada 
analitzada la mateixa i fetes les corresponents consultes al nostre assessor jurídic, el 
Col·legi ha presentat recurs d’apel·lació per no estar d’acord ja que el titulat químic té, 
en funció del seu currículum acadèmic, entre les seves atribucions professionals la de 
tècnic de Medi Ambient. 
 
Per altra part, posteriorment han sortit convocatòries d’altres places de tècnic de Medi 
Ambient de la Mancomunitat del Raiguer (3/11/2010), de l’Ajuntament de Manacor 
(16/12/2010) i del Consell d’Eivissa (30/10/2010). Atès que en cap dels tres casos 
tampoc s’admet la titulació de químic, el Col·legi de Químics, amb el suport del nostre 
assessor jurídic, va presentar les corresponents al·legacions sol·licitant la modificació 
de les bases, les quals vares ser aceptades.  
 
 
Queixes i reclamacions 

No s’han presentat cap queixa ni reclamació durant l’any 2012. 
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Serveis   

 

Normativa Col·legial 

Com a resultat de l’aplicació de la llei 25/2009 de 22 de desembre, el passat 27 de 
desembre de 2009, a l’Estat espanyol va entrar en vigor la transposició de la 
“anomenada” Directiva de Serveis a l’ordenament jurídic espanyol. Aquest fet ha 
comportat que els col·legis professionals hagin de crear les seves corresponents 
finestretes úniques per tal d’adaptar-se a les noves necessitats. 
 
En el nostre cas, la finestreta única química és un sistema d’informació, que permetrà 
la consulta de tots els tràmits necessaris per a l’establiment d’activitats de serveis dels 
col·legis de químics. Així mateix possibilita la realització dels tràmits electrònicament i 
distribuir-los als responsables dels mateixos. Es troba en funcionament tant la 
finestreta única del Consell General de Col·legis de Químics d’Espanya 
(www.vuquimicos.org) com la del nostre Col·legi (www.vuquimicos.org/IllesBalears). En 
aquest nou servei hi ha una entrada oberta a tothom i una àrea restringida per a 
col·legiats que poden visitar amb el codi d’usuari i contrasenya que han rebut. 
 

Firma de convenis 

Durant el mes de novembre es va firmar un conveni de col·laboració entre la UIB i el 
Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears que té per objecte establir un marc de 
d’actuacions conjuntes per promoure la interrelació entre els estudis de Màster 
Universitari i Doctorat de Ciència i Tecnologia Química, amb la futura integració laboral 
dels alumnes formats. 
Aquestes actuacions consistiran en activitats acadèmiques, seminaris, conferències i 
programes específics de formació, així com accions i projectes de foment de la 
integració laboral, a més de publicacions i difusió dels resultats d’interès comú. 
 
 
 
Notes informatives 
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Activitats  

 

Activitats del Col·legi Oficial de Químics 

Reunions de la Junta de Govern 
Durant l’any 2012, la Junta de Govern es reuní amb caràcter ordinari en les dates 
següents : 11 de gener, 7 de febrer, 21 de març, 9 de maig, 5 de juny, 4 de juliol, 4 de 
setembre, 3 d’octubre, 6 de novembre, 18 de desembre 
Els assumptes tractats han estat, entre altres: 

• Organització dels actes de celebració de San Albert Magne (Dia de la Química). 
• Gestió de les altes i baixes de col·legiats. 
• Gestió de les pràctiques d’estiu en empreses. 
• Firma del conveni amb la UIB per promoure la interrelació entre els estudis de 

Màster Universitari i Doctorat de Ciència i Tecnologia Química, amb la futura 
integració laboral dels alumnes formats. 

• Firma del contracte de renovació amb l’empresa de protecció de dades, ProtecMir, 
per tal de dur a terme l’adaptació a la normativa vigent s’ha augmentat el nivell de 
seguretat del bàsic al mitjà. 

• Firma de l’obertura del compte a Caixa d’Enginyers. 
• Grup de treball per a l’elaboració del document “Atribuciones y Cualificaciones 

Profesionales de los colegiados en los Ilustres Colegios Oficiales de Químicos de 
España” 

Juntes Generals 
Es varen convocar dues Juntes generals ordinàries :  

• 21 de març: aprovació de la liquidació de despeses de l’any 2011 i aprovació de la 
memòria d’activitats de l’any 2011. 

• 18 de desembre : aprovació del pressupost de l’any 2013. 
 

Publicacions 
S’han publicat tres números (39, 40 i 41) 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 nou format digital que pot consultar-se a través de la web. Els 
principals continguts són els següents: 

 Núm. 39 (gener 2012): 
- Article de col·laboració: “L’Emprenedor Quimicotecnològic” Dr. Antonio 

Parente 
- Presentació del nostre assessor jurídic. 
- Constitució de les noves Juntes del Col·legi i l’Associació. 
- Signatura del conveni de col·laboració amb el Col·legi Lluís Vives. 
- Presentació del llibre “XX Olimpíades de Química a les Illes Balears”. 
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Activitats  

 

- Sopar i lliurament de premis de Sant Albert 
- XXV Olimpíada de Química a les Illes Balears. 
- Inauguració de la “Taula periòdica entre tots”. 
- Excursió al Camí de s’Estaca (Valldemossa) 
- Quiminotícies:  

o Una llengua electrònica per tastar caves 
o La Química motiu d’art popular 
o Un llibre de Química per tothom. 

 
 Núm. 40 (maig 2012) 

- Article col·laboració:  Didàctica de la Química. Estudi de l’acidesa del 
vinagre. IES Son Rullan. 

- XXV Olimpíada de Química a les Illes Balears i lliurament de premis. 
- XXV Olimpíada Nacional de Química a l’Escorial 
- VIII Miniolimpíada de Física i Química a les Illes Balears 
- XVII Premis Sant Albert 
- Excursió de Cala Agulla a Cala Mesquida. 
- Quiminotícies: 

o Teixits intel·ligents que permetran conèixer dades sobre la 
nostra salut. 

o Els cristalls de guix gegants de Naica 
o Poliedres químics que poden atrapar altres molècules en el seu 

interior. 
 

 Núm. 41 (octubre 2012) 
- Article de col·laboració: Sobre la gestió i el tractament de residus a 

Mallorca. Dr. Víctor Cerdà 
- Perspectives davant la nova reforma educativa de la LOMCE. 
- La nostra Finestreta Única. 
- Amics químics al Facebook! 
- Dia de la Química. Sant Albert 2012. 
- Quiminotícies: 

o Premi Nobel de Química 2012 
o Resolta l’equació química sobre la compensació en catàlisis 

heterogènia desprès de cent anys. 
o Una pilota amb molta química. 
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Activitats  

 

Dia de la Química 2012 
Amb motiu de la celebració del Dia de la Química el Col·legi col·laborà amb l’Associació 
de Químics de les Illes Balears en l’organització d’una sèrie d’actes commemoratius: 

El dia 15 de novembre es va celebrar el Dia de la Química. Amb aquesta activitat volem 
potenciar la cultura científica de la societat de les nostres Illes i donar a conèixer 
l’estreta relació de la química amb diferents aspectes de la nostra vida quotidiana. 
En aquest marc, el dia 13 de novembre, tingué lloc l’acte oficial de Dia de la Química 
que va ser presidit per la Sra. Margaret Mercadal, directora General de Medi Rural i 
Marí del Govern de les Illes Balears. 

                                                
L’acte començà amb la conferència “La identitat dels vins: Denominacions d’origen 
protegides” a càrrec de la Dra. Carme Rosselló, catedràtica d’Enginyeria Química de la 
UIB i responsable del grup d’Enginyeria agroalimentària. 
Posteriorment, es va fer el lliurament de les insígnies de plata als col·legiats amb vint-i-
cinc anys de professió i el lliurament del premi Sant Albert al millor treball 
d’investigació i a la millor llicenciatura. 
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Activitats  

 

 
El dia 16 tingué lloc el tradicional sopar de Sant Albert que cada any organitza el nostre 
Col·legi i Associació.  
 

              
 
 

Cursos 
Durant aquest any s’han realitzat els següents cursos de formació: 
 

• Introducció als peritatges judicials per a químics. 
• Treball experimental i demostracions de Física (pràctiques d’ESO i Batxillerat). 
• Educació per a la sostenibilitat. 
• Taller de cosmètica i demostracions. 
• Taller de tast de vins i maridatge. 
• L’aula digital per a l’ensenyament de la Física i la Química. 
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Activitats  

 

Altres activitats 
Presentació del Llibre “XX Olimpíades de Química a les Illes Balears” 

El 31 de gener de 2012 es va fer la presentació del llibre 
“XX Olimpíades de Química a les Illes Balears” els autors 
del qual són Mercè Dopico, Juan Frau, Enrique Gómez, 
Miquel Palou i Agustí Vergés. 

La pretensió d’aquesta publicació és la de fer un recull de 
la documentació i dels esdeveniments més importants que 
hem viscut durant aquests vint anys d’Olimpíades de 
Química celebrades a la nostra comunitat: participants –
alumnat, professorat i centres-, proves d’examen, 
tribunals qualificadors, actes de lliurament dels premis... i, 
també, la de facilitar la preparació de futures olimpíades 
als alumnes participants i al seu professorat. L’edició del llibre s’acompanya 
opcionalment d’un CD. 

L’acte fou presidit pel Dr. Víctor Cerdà, vicerector de Política Científica i Innovació de la 
UIB, al qual acompanyaren el senyor Joan Alenyar, director de Col·lectius de Caixa de 
Balears “Sa Nostra” i els nostres companys Joan Jesús Fiol, director del departament de 
Química de la UIB, Juan Frau, president de l’Associació de Químics i Enrique Gómez, en 
representació UIB, subdirector de l’Escola Universitària de Química Teòrica i director 
del Màster Universitari de Formació del Professorat.  

Durant la presentació, es mostraren els cartells de les vint edicions, dissenyats pel 
senyor Jaume Falconer i també una selecció de fotografies d’aquestes vint olimpíades, 
fet que divertí molt als assistents que pogueren observar com el temps ens passa 
factura a tots. Durant aquest petit reportatge, es comentaren entre els assistents les 
dificultats d’enllestir les primeres edicions de la nostra Olimpíada –pionera de la resta 
d’olimpíades d’altres matèries del batxillerat- solucionades gràcies a la iniciativa dels 
primers coordinadors Àngel Terrón i Joan March. 

Després d’unes breus paraules de les persones que formaven part de la mesa 
presidencial, el nostre company i president de l’Associació de Químics Juan Frau tancà 
l’acte fent esment a tot el conjunt d’activitats realitzades durant el passat 2011, Any 
Internacional de la Química, que donam per tancat amb la presentació d’aquest llibre. 

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 2012 un total de 4 persones entre 
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estudiants i recent llicenciats han realitzat pràctiques a les empreses: Institut 
Biotecnològic de les Illes Balears, FACSA, Bodegas Tunel, Centre Balear de 
Biotecnologia Aplicada (CCBA). 

 

Excursions del GEQ (Grup Excursionista Químic)  
CAMÍ DE S’ESTACA 
El 26 de febrer es va realitzar la primera sortida de l’any, aquesta vegada al Camí de 
s’Estaca, entre el Port de Valldemossa i la cala de s’Estaca.  
 

 
 
DE CALA AGULLA A CALA MESQUIDA 
El 20 de maig realitzàrem la segona excursió. Una preciosa ruta que enllaça dues de les 
cales més importants de la zona de Capdepera. 
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