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COMITÈ DE BIOSEGURETAT 

ACTA NÚM. 16 
 

 

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

Microbiologia 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 de la UIB. Secretari del Comitè de Bioseguretat. 
 

 

Ordre del dia 

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

2. Revisió de les autoritzacions que varen ser concedides abans de la creació del 

Comitè. 

3. Quarta edició del curs de bioseguretat, impartida el setembre de 2016: 
conclusions. Proposta per impartir un curs de bioseguretat específic per al PAS 

de laboratori, infermeria i altres serveis. 

4. Resposta del Servei de Residus de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i 

Pesca sobre la consulta del Pla de gestió de residus sanitaris de la UIB. 
5. Pressupost per a la revisió anual de les cabines de seguretat biològica. 

6. Afers de tràmit. 

7. Torn obert de paraules. 

 
 

Desenvolupament de la sessió 

 

A les 11.30 h del dia 7 d’octubre de 2016, 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. Excusa la seva absència el 

Dr. Jeroni Galmés Galmés. 

 
 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 

 

Tots els assistents estan d'acord amb el contingut de l’acta de la reunió anterior (núm. 
15, annex 1), i per això se signa. 

 

Es comenta l’estat de diversos assumptes acordats a la darrera reunió del Comitè: 
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 Sobre els laboratoris pendents d’autorització de la Comissió Nacional de 
Bioseguretat, Santiago Hernández informa que els responsables encara no han 

solucionat les deficiències. 

 Francesca Garcias ha proposat una plaça d’alumnat col·laborador de la Facultat 

de Ciències (tipus A) per realitzar l’estudi de viabilitat d’un centre de gestió de 
productes i residus químics i biològics.  

 Antoni Bennàsar comenta que també ha proposat un treball de fi de grau per 

realitzar mesures de contaminació microbiològica als laboratoris i aules. 

 Antoni Bennàsar informa que va enviar les normes de bioseguretat per correu 

electrònic a tots els professors de l’àrea de Microbiologia. 

 
 

2. Revisió de les autoritzacions que varen ser concedides abans de la creació del 

Comitè. 

 

Revisió d’agents biològics i OMG dels laboratoris de cultius cel·lulars i de cultius 

microbiològics del IUNICS (annex 2). 

 

Es tracten els informes actualitzats de l’avaluació de riscs biològics i OMG del 
laboratori de cultius cel·lulars del IUNICS i del laboratori de cultius microbiològics dels 

Serveis Cientificotècnics (ambdós ubicats a l’edifici dels Serveis Cientificotècnics i 

instituts universitaris de recerca), elaborats pel Servei de Prevenció.  

 
S’acorda que s’enviaran aquests informes als responsables respectius (director del 

IUNICS i director dels Serveis Cientificotècnics), i que se’ls reclamarà que nomenin un 

coordinador de seguretat d’aquests laboratoris. 

 
Santiago Hernández comenta que Teresa de Francisco, com a responsable del 

funcionament d’aquests laboratoris, ha enviat un recordatori als usuaris perquè 

notifiquin els nous agents biològics i OMG que utilitzen. Priam Villalonga comenta que 

la llista d’usuaris del laboratori de cultius cel·lulars no està actualitzada. S’acorda que 
Teresa de Francisco actualitzarà les llistes d’usuaris. Teresa de Francisco comenta que 

un usuari extern del laboratori de cultius cel·lulars emprava mostres sospitoses d’estar 

contaminades i, en conseqüència, se li ha prohibit l’accés al laboratori. 

 
El Comitè acorda que s’expedeixin els certificats de bioseguretat dels dos laboratoris, 

que s’enviaran als directors respectius.  

 

 

3. Quarta edició del curs de bioseguretat, impartida el setembre de 2016: 

conclusions. Proposta per impartir un curs de bioseguretat específic per al PAS de 

laboratori, infermeria i altres serveis. 

 
Francesca Garcias informa que es varen inscriure quinze alumnes, dels quals nou varen 

aprovar l’examen. Atès el nombre de persones formades fins ara, considera que a partir 

de l’any 2017 serà suficient oferir una edició del curs, i proposa que s’imparteixi entre 

octubre i novembre. Els assistents hi estan d’acord. 
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També proposa organitzar un curs de bioseguretat específic per a PAS de laboratori, 

infermeria i altres serveis, que sigui més pràctic i no tant enfocat a la recerca. Els 
assistents hi estan d’acord. S’acorda que el curs s’impartirà el primer semestre de 2017, 

tindrà una durada de 2 hores, serà d’aprofitament (amb examen) i l’impartiran Antoni 

Bennàsar i Santiago Hernández. S’acorda que Santiago Hernández elaborarà el manual 

d’aquest curs específic, amb els continguts adients del manual complet del curs general. 
 

 

4. Resposta del Servei de Residus de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i 

Pesca sobre la consulta del Pla de gestió de residus sanitaris de la UIB. 
 

Francesca Garcias i Santiago Hernández comenten la resposta del Servei de Residus 

(annex 3). La majoria de requisits se solucionaran millorant la redacció del Pla. Però la 

deficiència més important és la manca d’un magatzem refrigerat. El Comitè acorda que 
transmetrà l’informe del Servei de Residus al Rectorat. Santiago Hernández esbrinarà si 

hi ha qualque sala refrigerada on puguem guardar els residus sanitaris, de forma 

temporal fins que es construeixi un magatzem exclusiu per a residus sanitaris.  

 
Teresa de Francisco comenta que el Pla de gestió de residus de la UIB no inclou els 

cadàvers d’animals, que es guarden congelats i es retiren mensualment a través de 

l’Ajuntament. Santiago Hernández ho incorporarà al Pla. 

 
 

5. Pressupost per a la revisió anual de les cabines de seguretat biològica (annex 4). 

 

Teresa de Francisco aporta pressuposts per a la revisió anual de les CSB. Queda clar que 
és molt més econòmic contractar la revisió conjunta de totes les CSB. S’acorda que 

Francesca Garcias enviarà el pressupost al vicerector d’Investigació i Postgrau. 

 

Es comenta que a una reunió anterior del Comitè es varen presentar pressuposts per fer 
controls microbiològics periòdics de les autoclaus i mesures de contaminació de 

contaminació microbiològica de l’aire i superfícies dels laboratoris. El problema és la 

manca de personal per fer aquesta tasca. Francesca Garcias durà el pressupost i la 

necessitat de dotar personal al vicerector d’Investigació i Postgrau. 

 

 

6. Afers de tràmit. 

 
No hi ha afers de tràmit. 

 

 

7. Torn obert de paraules. 
 

Ningú no fa cap intervenció. 

 

 
I, sense més assumptes per tractar, es clou la sessió a les 13.00 hores. 

 

El secretari,       Vist i plau 

        La presidenta,  


