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COMITÈ DE BIOSEGURETAT 

ACTA NÚM. 19 
 

 

Assistents 

 

Membres 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. Elecció del nou president/a del Comitè de Bioseguretat.  

2. Revisió de cabines de seguretat biològica.  

3. Sexta edició del curs de bioseguretat: proposta de dades.  

4. Temes pendents tractats a reunions anteriors. 

5. Afers de tràmit.  

6. Torn obert de paraules.  

 

Desenvolupament de la sessió 

 

A les 10 h del dia 17 de juliol de 2018, 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. La Dra. Francesca Garcias Gomila no assisteix atès que va 

presentar la seva dimissió com a presidenta i com a membre del Comitè al vicerector 

d'Investigació i Internacionalització. 

 

1. Elecció del nou president/a del Comitè de Bioseguretat. 

 

S’acorda que Antoni Bennàsar sigui el nou president del Comitè. S’acorda que no és 

necessari nomenar un nou integrant, atès que ja hi ha un expert de cada especialitat 

(microbiologia, cultius cel·lulars, animals i plantes). Per tant es proposarà al vicerector 

d'Investigació i Internacionalització que el Comitè estigui integrat només per 5 

membres. En cas que ho accepti, s’hauran de publicar els canvis al FOU, atès que es 

modifiquen les resolucions del rectorat 10962 i 10996 i l’acord normatiu 10960. 

 

2. Revisió de cabines de seguretat biològica.  

 

L’any 2017 el vicerector d'Investigació i Internacionalització va autoritzar la realització 

de revisions anuals de les cabines de seguretat biològica. El mes de juny de 2017 es va 

fer la primera revisió. S’acorda que Santiago Hernández demanarà pressupost per fer la 

revisió d’enguany, i l’enviarà al vicerector perquè l’autoritzi. 

 

 

https://seu.uib.cat/fou/acord/109/10962.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/109/10996.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/10960/
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3. Sexta edició del curs de bioseguretat: proposta de dades. 

 

S’acorda que el curs de 2018 adreçat a investigadors s’impartirà les dates següents: 

 

 16 d'octubre: Antoni Bennàsar (2 hores). 

 17 d'octubre: Priam de Villalonga (1 hora) i Teresa de Francisco (1 hora). 

 18 d'octubre: Jeroni Galmés (2 hores). 

 19 d'octubre: Santiago Hernández (2 hores). 

 Examen 26 d'octubre. 

 

4. Temes pendents tractats a reunions anteriors: 

 

a) Es recorda que queda pendent d’impartir un curs de bioseguretat adreçat al PAS, 

de 2 hores, i fer el manual corresponent. Antoni Bennàsar i Santiago Hernández 

es comprometen a impartir el curs durant el segon semestre.  

 

b) Es repassen les deficiències que el Comitè va plantejar al vicerector 

d’investigació i que encara no estan solucionades: 

 

- Falta magatzem refrigerat per guardar els residus sanitaris a 4 ºC, i per això 

la Conselleria de Medi Ambient no ha autoritzat el Pla de residus de la UIB. 

- Pressupost per a la realització periòdica de controls microbiològics 

ambientals d’autoclaus i de l’aire i superfícies dels laboratoris. 

 

S’acorda que es farà una reunió dels membres del Comitè amb el vicerector. 

 

c) Funcionament del nou laboratori de pràctiques de nivell 2 de bioseguretat 

(MOLAB23): 

 

N’Antoni Bennàsar informa que ja s’ha instal·lat la cabina de bioseguretat i que 

s’han substituït les cadires de tela per material impermeable per facilitar-ne la 

desinfecció. Diu que encara hi ha material al laboratori 19 (estufa i autoclau) i 

demanarà que es traslladi al nou laboratori. 

 

Els assistents desconeixen si s’estan impartint totes les pràctiques que impliquen 

riscs biològics de nivell 2 en aquest laboratori. Els únics professors que han 

notificat al Comitè la utilització d’agents i mostres de risc biològic són: 

 

Professor/a Assignatura Laboratori on s’impartien 

les pràctiques 

Nivell 

bioseguretat 

necessari 

Oliver Vögler 20107 Operacions Bàsiques de 

Laboratori 

GMLAB17 Guillem Colom 2 

Balbina Nogales 20136 Microbiologia Aplicada GMLAB22 Guillem Colom 2 

Rafael Bosch Laboratori Integrat II Lab.19 Mateu Orfila 2 

Antoni Bennàsar Anàlisis microbiològiques Lab.19 Mateu Orfila 2 

Miquel A. Miranda Parasitologia Lab. pràctiques Zoologia 2 

Joan March 21429-Laboratori Integrat de Química QA 219 Mateu Orfila 2 

Balbina Nogales 20130 Fisiologia i Genètica de les 

Interaccions Planta-Microorganisme 

GMLAB15 Guillem Colom 

(Genètica) 

1 

Francisca Barceló Bioenergètica  Sense risc 
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S’acorda demanar als caps d’estudi de Biologia, Biologia Fonamental i 

Medicina que sol·licitin al professorat un llistat actualitzat dels riscs biològics de 

cada pràctica, i que els recordi que no es poden fer pràctiques amb riscs de nivell 

2 a laboratoris no autoritzats pel Comitè de Bioseguretat. 

 

d) Revisió de les autoritzacions concedides abans de la creació del Comitè. 

Santiago Hernández informa que no ha pogut fer les revisions pendents (grups 

de Microbiologia, d’Immunologia i de Biologia de les plantes en condicions 

mediterrànies), i que les farà el segon semestre. Informa que ja estan concedides 

totes les autoritzacions del CNB pendents (insectari, grup Química bioinorgànica 

i bioorgànica i grup Metabolisme energètic i nutrició). 

 

e) Grups que encara no han fet cap notificació. Santiago Hernández informa que 

alguns grups encara no han notificat els riscs biològics (grups de 

Neurofarmacologia; Evidència, Estils de Vida i Salut; Genètica Humana; 

Neurofisiologia; Neurofisiologia del Son; Investigació Clínica i Traslacional; 

Serveis Cientificotècnics; facultat de Medicina). S’acorda enviar un recordatori a 

aquests grups i a la facultat de Medicina. 

 

f) Control de les instal·lacions susceptibles de contaminació amb Legionella (RD 

865/2003): està pendent de sol·licitar la informació al Servei de Patrimoni. Es 

sol·licitarà aquest mes. 

 

g) Notificacions pendents a la Direcció General de Treball i Salut Laboral. 

S’acorda notificar els resultats de les avaluacions de riscs biològics realitzades 

(grups de recerca i de pràctiques), en compliment del RD 664/1997. 

 

 

5. Afers de tràmit. 

 

No hi ha afers de tràmit. 

 

 

6. Torn obert de paraules. 

 

Ningú no fa cap intervenció. 

 

 

I, sense més assumptes per tractar, es clou la sessió a les 11,30 hores. 

 

El secretari,       Vist i plau 

        El president, 


