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COMITÈ DE BIOSEGURETAT 

ACTA NÚM. 8 
 

Assistents 
 

Membres del Comitè: 

Dra. Francesca Garcias Gomila, professora titular d’universitat de l’àrea de Física 

Atòmica, Molecular i Nuclear del Departament de Física. Presidenta del Comitè de 
Bioseguretat. 

Dr. Antoni Bennàsar Figueras, professor titular d’universitat de l’àrea de Microbiologia 

del Departament de Biologia. 

Dr. Jeroni Galmés Galmés, professor titular d’universitat de l’àrea de Fisio logia Vegetal 
del Departament de Biologia. 

Dr. Príam de Villalonga Smith, professor contractat doctor de l’àrea de Bioquímica i 

Biologia Molecular del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut.  

Sra. Teresa de Francisco Casado, veterinària responsable de l’estabulari de la UIB. 
Dr. Santiago Hernández Allès, tècnic superior de Seguretat i d’Higiene del Servei de 

Prevenció propi de la UIB. Secretari del Comitè de Bioseguretat. 

 

Ordre del dia 

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 

2. Informació sobre la segona edició del curs de bioseguretat.  

3. Redacció del document de normes bàsiques de bioseguretat: proposta.  
4. Afers de tràmit. 

5. Torn obert de paraules. 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

A les 9.30 h del dia 29 de maig de 2015, a la sala de reunions de l’edifici dels Serveis 

Cientificotècnics i instituts universitaris de recerca, es reuneix en sessió ordinària el 

Comitè de Bioseguretat de la Universitat de les Illes Balears. 
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 

 
Tots els assistents estan d'acord amb el contingut de l’acta número 7 (annex 1), de la 

reunió del dia 6 de març de 2015 i, per això, se signa. 

 

2. Informació sobre la segona edició del curs de bioseguretat. 
 

Francesca Garcias exposa que l’ICE ha pogut incloure una segona edició del curs de 

bioseguretat dins del Pla de formació del PDI. A data d’avui només hi ha 11 inscrits, 

possiblement per l’escassa difusió que se n’ha fet. 
 

S’acorda sol·licitar a l’ICE que enviï un recordatori general del curs i, de manera 

paral·lela, adreçar-nos directament a possibles alumnes, com els usuaris de l’estabulari. 
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Francesca Garcias proposa que les futures edicions del curs s’organitzin com a activitats 
de formació continuada de la FUEIB, però destaca que aquesta modalitat no seria 

gratuïta per a tot l’alumnat. 

 

Es comenta el missatge de correu electrònic enviat a la presidenta del Comitè sobre la 
possibilitat d’acreditar els professionals que fa anys que es dediquen a manipular 

microorganismes i OMG. S’acorda tractar aquest assumpte en una altra reunió. 

 

3. Redacció del document de normes bàsiques de bioseguretat: proposta (annex 2). 
 

Santiago Hernández comenta que fa unes setmanes va enviar a tots els membres una 

proposta de text de normes de bioseguretat, perquè cada membre del Comitè aportàs la 

seva part específica. Teresa de Francisco ja ha aportat la part de bioseguretat per a 
animals. Recorda als membres del Comitè que la data límit per fer aportacions és el dia 

12 de juny. 

 

4. Afers de tràmit. 
 

Sobre l’acta de la darrera reunió, es comenta que queda pendent revisar l’avaluació de 

riscs biològics del grup de Microbiologia, tasca que han de fer Antoni Bennàsar i 

Santiago Hernández. Faran aquesta revisió abans de la propera reunió del Comitè. 
 

Es comenta que s’ha demanat formalment al degà de la Facultat de Ciències que destini 

un laboratori de pràctiques per a bioseguretat i que tramiti la dotació dels mitjans 

necessaris. A data d’avui el Comitè no ha rebut cap resposta, per la qual cosa s’enviarà 
un recordatori al degà. 

 

Sobre el mostrejador ambiental de microorganismes, Francesca Garcias informa que el 

vicerector d’Investigació i Postgrau s’ha compromès a tramitar-ne la compra tot d’una 
que Antoni Bennàsar aconsegueixi tres pressuposts diferents de l’equip que el Comitè 

ha elegit. 

 

Es comenta que hi ha diversos grups de recerca que encara no han notificat la utilització 
d’agents biològics i/o OMG. S’acorda que el setembre s’enviarà un recordatori a tots els 

grups de recerca. 

 

5. Torn obert de paraules. 
 

Es proposa que la propera reunió ordinària del Comitè tingui lloc a finals de setembre o 

principis d’octubre. 

 
I, sense més assumptes per tractar, es clou la sessió a les 11 hores. 

 

El secretari,       Vist i plau 

        La presidenta,  
 

                                                                                   

 

 


