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MEMÒRIA ANUAL 2021 

 
1. INFORME DE GESTIÓ ECONÒMICA 

INGRESSOS COL·LEGIALS 

 Pressupost Realitzat 

Quotes col·legials 36.120,00€ 35.702,50€ 

Activitats Col·legi 16.900,00€ 15.825,11€ 

Lloguer instal·lacions 2.600,00€ 2.400,00€ 

Assistència a Plens del 
Consejo General 

0,00€ 0,00€ 

TOTAL INGRESOS 55.620,00€ 53.927,61€ 

 

DESPESES COL·LEGIALS 

 Pressupostat Realitzat 

Personal de secretaria 17.700,00€ 16.862,02€ 

Assessoria jurídica 800,00€ 800,00€ 

Assessoria fiscal 920,00€ 530,00€ 

Quotes Consejo General 4.393,00€ 4.302,00€ 

Provisió deute Consejo Gral 6.000,00€ 0,00€ 

Retribucions dels membres de la 
Junta de Govern en raó del seu 
càrrec 

 
0,00€ 

 
0,00€ 

Despeses local 10.146,00€ 3.454,70€ 

Material 801,00€ 663,94€ 

Despeses bancàries 400,00€ 321,60€ 

Taxes 350,00€ 34,15€ 

Assistència reunions fora de la 
illa 

200,00€ 0,00€ 

Activitats Col·legi 12.710,00€ 15.682,22€ 

Regularització bens circulants 1.200,00€ 2.757,05€ 

TOTAL  DESPESES 55.620,00€ 45.407,68€ 

 
 
 
 

 

 

 

2. QUOTES COL·LEGIALS 

QUOTES EXERCICI 2021 

Quota d’ingrés 50 € 

Quota col·legiat exercent 153 € 

Quota estudiant adherit 40 € 

Quota col·legiat no exercent 72 € 

Quota col·legiat jubilat 72 € 

 
 

RESUMEN DEL PRESSUPOST DE DESPESES I INGRESSOS 

 Pressupostat Realitzat 

INGRESSOS 55.620,00€ 53.927,61€ 

DESPESES 55.620,00€ 45.407,68€ 

DIFERENCIA 0,00 8.519,93€ 
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Les quotes de col·legiació inclouen els següents serveis: 
- Servei de secretaria i assessoria jurídica 

- Possibilitat d’adhesió a la pòlissa col·lectiva de l’assegurança de responsabilitat civil subscrita pel 

Col·legi 

- Servei d’ informació i assessorament sobre assumptes professionals 

- Descompte en activitats formatives 

- Borsa de treball i orientació laboral 

- Informació sobre beques i ajudes 

- Publicacions del Col·legi 

- Accés als serveis del Col·legi (web i xarxes socials) 

- Utilització de les instal·lacions del Col·legi per a finalitats relacionades amb la professió 

- Aportació al Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de España  

- Inclusió en las llistes de pèrits que es remeten als òrgans judicials en compliment de la legislació 

vigent 

 

3. PROCEDIMENTS INFORMATIUS I SANCIONADORS 

 

Total de procediments sancionadors o expedients 
deontològics oberts 

Cap 

Sancionats Cap 

Arxivats Cap 

Tipus de sancions imposades Cap 

 

4. QUEIXES I RECLAMACIONS 

 

Consultes realitzades pels consumidors i usuaris Cap 

Queixes presentades Cap 

Motius de l’estimació o desestimació de les 
queixes 

No procedeix 

 

5. CANVIS EN EL CODI DEONTOLÒGIC 

No s’han produït 

 

6. INCOMPATIBILITATS I SITUACIONS DE CONFLICTES D’INTERESSOS DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE 

GOVERN 

No s’han produït 

 

7. INFORMACIÓ SOBRE VISATS 

No s’han realitzat 

 

8. Reunions de la Junta de Govern 

Durant l’any 2021, la Junta Directiva es va reunir amb caràcter ordinari en les dates següents:  8 de febrer, 8 
de març, 13 d’abril, 10 de maig, 20 de setembre, 18 d’octubre, 8 de novembre i 13 de desembre. 
 
Els principals assumptes tractats han estat, entre altres: 
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• Problemàtica del Consejo General de Colegios de Químicos de España. 

• Gestió de les altes i de les baixes de col·legiats/des. 

• Gestió de les pràctiques d’estiu en empreses. 

• Organització de cursos de formació. 

• Firma de convenis de col·laboració. 
 

9. Juntes Generals 

Es varen convocar dues Juntes generals ordinàries: 
 

• 4 d’abril: aprovació de la liquidació de despeses de l’any 2021 i aprovació de la memòria d’activitats de 
l’any 2021. 

• 13 de desembre : aprovació del pressupost de l’any 2022. 
 
 

10. Publicacions 
S’han publicat dos números (56 i 57) de la revista del Col·legi Oficial de Químics i de l’Associació de Químics de 
les Illes Balears (QUIMIBAL) corresponents als mesos de maig i novembre. Els principals continguts  han estat 
els següents: 

❖ Núm. 58 (Maig 2021): 
- Vacunas d’ARN missatger: una nova tecnologia per un futur esperançador 
- Protectors solars físics i químics: estiuejar amb seguretat 
- Notícies UIB. 
- XXXIV Olimpíada de Química a les Illes Balears. 
- XXVII Miniolímpiada de Física i Química 
- Quiminotícies. 
- Activitats de formació. 

 
❖ Núm. 59 (novembre 2021) 

- Premi Nobel de Química 2021 al desenvolupament de l’organocatàlisi asimètrica 
- Dia de la Química 2021- Entrevista a Dani Torregrosa 
- Notícies UIB. 
- Dia de la Química. 
-  Activitats. Celebració del Dia de la Química. 
- Quiminotícies. 
- Activitats de formació. 

 
❖ Pàgina web (www.quimibal.org) i llocs a Facebook (Quimics de Balears) ,Twitter (@QuimicsBalears)  i 

instragram (@Quimibal) 
 

Es  du a terme de forma constant el manteniment i actualització periòdica de la nostra presència a Internet i 
les principals xarxes socials. 
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11. Dia de la Química 2021 
 

Després de l'impasse de l'any passat a causa de la COVID-19, enguany es pogué tornar dur a terme la celebració 
del nostre patró amb normalitat. 
Així, el proppassat 15 de novembre, a les 12 hores, tingué lloc a la Sala d'actes de l'Edifici Sa Riera de la UIB 
una conferència, dirigida a l'alumnat de secundària, impartida pel nostre company del Colegio de Químicos de 
Murcia Daniel Torregrosa, químic, bioquímic i divulgador científic; autor del llibre “Del mito al laboratorio” (Ed. 
Cálamo, 2018), un recorregut de la relació amb la ciència de personatges de diverses mitologies, Daniel 
col·labora en revistes, premsa escrita, ràdio i TV de la regió de Múrcia i també d'àmbit estatal. L'any 2017 va 
rebre el Premio Tesla per la seva extensa trajectòria com a divulgador de la ciència. 
 
A causa del seu contingut tan singular, “Historias de venenos, envenenadores y envenenados” i de l'excel·lent 
exposició per part de Daniel, el tema motivà del tot a l'alumnat present a la Sala de Sa Riera - alumnat de 4t 
d'ESO de l'IES Son Rullan de Palma, acompanyat dels seus professors Xavier Vadell i Toni López- i als prop de 
700 alumnes -també de 4t d'ESO i de batxillerat- que pogueren seguir l'activitat des dels 17 centres públics i 
concertats de les Illes que es connectaren “on line”. 
 
Un cop finalitzada la dissertació, l'alumnat va sol·licitar a Daniel Torregrosa gran quantitat d'aclariments sobre 
el contingut de la xerrada fins esgotar del tot el temps previst per a l'activitat. Les preguntes foren dirigides al 
ponent tant per part dels alumnes de l'IES Son Rullan presents a l'acte, com per part dels qui el seguiren des 
dels seus centres respectius. 
 
Presidiren l'acte la Sra. Maria Antonia Caimari, degana del Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears; el Sr. 
Joan Mateu, cap de Relacions Institucionals de TIRME; la Dra. Gemma Turnés, directora del Departament de 
Química de la UIB i el Dr. Juan Frau, president de l’Associació de Químics de les Illes Balears 
 
A continuació varen rebre les insígnies de plata les col·legiades que enguany compleixen els 25 de llicenciatura 
i que enguany són: David  Sans Mayol, Maria Antònia Caimari i en  Ferran Bádenas. En David Sans Mayol no 
pogue assistir a l'acte, el Col·legi les hi farà arribar la seva insígnia. 
 
1.1 Premi al Millor Expedient al Grau de Química 
  
Enguany el Premi Sant Albert 2021 al millor expedient al grau de química, dotat amb 300 €, fou declarat desert. 
 
Premi al Millor Treball de Recerca 
 
El jurat del XXVI Premi Sant Albert a la Investigació Química 2021, convocat per l’Associació de Químics de les 
Illes Balears (dotat amb 800 €) acordà, per unanimitat, atorgar-lo a Neus Crespí Sánchez pel seu treball “Nous 
materials híbrids basats en xarxes metal·lorgàniques per a l'extracció de contaminants ambientals”. Lliurà el 
premi el Sr. Joan Mateu, cap de Relacions Institucionals de TIRME, entitat que subvenciona el premi. 
 
 

12. Cens de col·legiats 
Durant l’any 2021 el número de col·legiats passà de 266 a 245 
 

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

• Preparació de problemes de Física i Química. 

• Curs oficial per al manteniment tècnic-sanitari en piscines". 

•  Actuacions davant la contaminació química o microbiològica en piscines. 
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14. 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'han potenciat les pràctiques a empreses.  Durant l’any 2021 un  total de 2 persones 
(entre estudiants i graduats recentment) han realitzat pràctiques a diverses empreses. 

 

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

 


