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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 Fisiologia 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.
Altres assistents:
Dr. Jaume Carot Giner, vicerector d’Investigació i Postgrau.
Dra. Balbina Nogales Fernández, directora de l’Oficina de Suport a la Recerca (OSR).
Ordre del dia
1. Constitució del Comitè de Bioseguretat.
2. Informació.
3. Torn obert de paraules.
Desenvolupament de la sessió
A les 9.30 h del dia 5 de juny de 2014, a la sala de reunions de Son Lledó, es reuneix en
sessió ordinària el Comitè de Bioseguretat de la Universitat de les Illes Balears.
1. Constitució del Comitè de Bioseguretat.
El vicerector d’Investigació i Postgrau dóna la benvinguda als membres del Comitè i els
agraeix l’acceptació del càrrec. Així mateix agraeix la col·laboració de totes les
persones que han fet possible la creació d’aquest Comitè, i esmenta en especial a
Gemma Turnes (anterior vicerectora d’Investigació), Balbina Nogales, Santiago
Hernández i Jeroni Reynés (cap del Servei d'Assessoria Jurídica). Finalment, indica que
la creació del Comitè de Bioseguretat no era obligatòria per normativa, però recorda que
la UIB ha rebut diversos escrits de la Comissió Nacional de Bioseguretat recomanant-ne
la creació; d’aquesta manera se simplificaran i agilitaran els tràmits per notificar i
autoritzar l’ús d’agents biològics i organismes modificats genèticament (OMG) a la
UIB.

Francesca Garcias, com a presidenta del Comitè, explica quin és l’ordre dels vocals
acordat pel Consell de Direcció, a l’efecte de substitució de la presidenta:
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-

Vicepresident 1r: Antoni Bennàsar.
Vicepresident 2n: Jeroni Galmés.
Vicepresident 3r: Príam de Villalonga.
Vicepresidenta 4a: Teresa de Francisco.

Igualment, s’acorda que, en cas d’absència del secretari, el substituiran, en aquest ordre:
-

Vicesecretari 1r: Príam de Villalonga.
Vicesecretària 2a: Teresa de Francisco.

2. Informació.
Francesca Garcias explica que s’enviarà a tots els membres del Comitè un esborrany de
reglament intern, a fi que hi puguin fer esmenes abans de la propera reunió del Comitè.
El reglament ha de ser aprovat pel Consell de Direcció i posteriorment s’ha de publicar
en el FOU com a acord executiu. Jaume Carot hi està d’acord, però recorda que
l’esborrany ja va ser analitzat pel Consell de Direcció, de manera que demana que s’hi
especifiqui bé qualsevol modificació respecte de la versió anterior.
S’acorda que la propera reunió del Comitè de Bioseguretat serà el dia 1 de juliol, a les
9.30 h.
Santiago Hernández fa un breu resum de les normatives de bioseguretat i d’OMG, així
com de les instal·lacions autoritzades fins ara, i aporta un resum escrit que s’adjunta a
aquesta acta com a annex. Recorda als assistents que serà necessari organitzar un curs
de bioseguretat per al personal que fa feina amb agents biològics i OMG. Informa que
les normatives i els procediments estan inclosos en la web del Servei de Prevenció i que,
una vegada que el Comitè de Bioseguretat hagi revisat i adaptat els procediments, es
crearà una pàgina web del Comitè que serà gestionada per l’OSR.
3. Torn obert de paraules.
Príam de Villalonga fa una consulta sobre els projectes d’investigació que sol·licitin
investigadors que pertanyen a l’Institut d’Investigació Sanitària de Palma (IDISPA),
però que desenvolupen la seva feina a la UIB. Santiago Hernández contesta que, si una
feina es desenvolupa a un laboratori de la UIB, aquest ha d’estar autoritzat per fer feina
amb agents biològics i/o OMG, independentment del tipus de projecte o procedència de
l’investigador.
I, sense més temes per tractar, es clou la sessió a les 10.15 hores.
El secretari,

Vist i plau
La presidenta,

