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Reunió del Comitè de Bioseguretat 
Acta núm. 21 
 
 
Assistents 
 
Membres del Comitè: 
 Dr. Antoni Bennàsar Figueras, professor titular d’universitat de l’àrea de 

Microbiologia del Departament de Biologia. President del Comitè. 
 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. 
 Dr. Jeroni Galmés Galmés, professor titular d’universitat de l’àrea de Fisiologia 

Vegetal del Departament de Biologia. 
 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 (núm. 20, annex 1). 
2. Anàlisi de les notificacions sotmeses al Comitè (annex 2). 
3. Brot de Coronavirus (COVID-19). Accions preventives que està realitzant la UIB 
durant la desescalada. Aportacions que pot fer el Comitè de Bioseguretat. 
4. Petició de l’IDISBA perquè el Comitè de Bioseguretat de la UIB imparteixi el curs de 
Bioseguretat de nivell 2 per als seus investigadors. 
5. Afers de tràmit. 
6. Torn obert de paraules. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
El Comitè de Bioseguretat de la Universitat de les Illes Balears es reuneix en sessió 
ordinària a les 12 hores del dia 14 de maig de 2020, mitjançant videoconferència 
(plataforma Zoom gestionada pel CTI: https://uibuniversitat.zoom.us ). 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 
Tots els assistents estan d'acord amb el contingut de l’acta de la reunió anterior (núm. 
20, annex 1). Atès que és una reunió per videoconferència, el president signarà l’acta 
digitalment o durant la propera reunió presencial del Comitè. 
 
 
 

https://uibuniversitat.zoom.us/
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2. Anàlisi de les notificacions sotmeses al Comitè (annex 2).  
 

 Dr. Priam Villalonga (grup de Biologia Cel·lular del Càncer): “Sobreexpresión o 
disminución de la expresión de genes diana en líneas celulares de cáncer de 
glioblastoma y cáncer de mama”. Implica la utilització de partícules lentivirals, que 
és un OMG de tipus 2, tal com explica en el formulari presentat. Atès que el Dr. 
Villalonga és membre del Comitè, surt de la sala virtual perquè la resta de membres 
deliberin. Els membres consideren que pot realitzar aquesta activitat sense 
demanar autorització a la Comissió Nacional de Bioseguretat (CNB), atès que el 
laboratori de cultius del IUNICS és una instal·lació autoritzada per la CNB per fer 
feina amb lentivirus gràcies a una sol·licitud del Dr. Olmos de l’any 2013. El Comitè 
no pot emetre informe favorable, atès que aquesta competència, en el cas de OMG 
de tipus 2, correspon al CNB. Si el Dr. Villalonga vol una autorització expressa a 
nom seu, l’haurà de sol·licitar a la CNB, presentant els formularis corresponents. 
 

 Dr. Sebastià Albertí (IP del grup d’Infecció i Immunitat): “Determinació per RT-PCR 
la presència de COVID-19 (SARS-Cov-2) en mostres ambientals”. Els membres del 
Comitè consideren que és suficient aplicar les normes de bioseguretat de nivell 2, 
atès que la càrrega viral de les mostres ambientals serà extremadament baixa.  

 
 Dr. Sebastià Albertí (IP del grup d’Infecció i Immunitat): “Anàlisi per espectrometria 

de masses de mostres de sèrum humà procedent de pacients infectats per SARS-
Cov-2”. El Dr. Albertí indica en el formulari que les mostres seran inactivades 
prèviament al seu processament per a l'anàlisi. El Comitè considera necessari que el 
Dr. Albertí especifiqui la forma en què inactivarà el virus. S’acorda que el secretari li 
demanarà per correu electrònic que aporti el protocol de feina, el qual es reenviarà 
a la resta de membres per correu electrònic. En cas d’estar d’acord tots els 
membres amb el protocol de feina, s’emetrà informe favorable. 

 
 Dra. Margarita Gomila (Grup de Microbiologia): “Anàlisi de mostres potencialment 

contaminades amb COVID-19 (SASR-Cov-2) provinents de laboratoris de 
Microbiologia de l’HUSE”. El Comitè considera que només es faran els PCRs a la 
UIB, és a dir, arribarà ja tot inactivat a la UIB i en placa tancada. S’emetrà informe 
favorable, condicionat a què les mostres arribin a la UIB ja inactivades. 

 
 Dra. Joana Sánchez (grup NUO): “Estudis amb mostres de sang d’individus sans i 

d’individus amb COVID-19 per determinació d’expressió gènica en cèl·lules 
sanguínies, presencia de determinants variants polimòrfiques, i metabòlits 
circulants. En el cas d’individus sans (confirmats com a negatius per PCR i test 
serològic), es farà cultiu de cèl·lules sanguínies amb presència o no de fàrmacs 
utilitzats per COVID-19”. El Comitè considera que es pot fer l’activitat complint les 
normes de bioseguretat de nivell 2 i manipulant les mostres en la cabina de 
seguretat biològica tipus II i amb els EPI adequats (mascareta FFP2 i guants 



www.uib.cat 

 

 

3 

impermeables), reduint al màxim la generació d'aerosols, guardant els residus en 
contenidors homologats i desinfectant les superfícies i materials després de la feina. 
Es recomana transports innecessaris i inactivar el virus el més aviat possible. 
S’emetrà informe favorable que inclourà aquestes recomanacions. 

 
 Dr. Jeroni Galmés (grup de Biologia de les plantes en condicions mediterrànies). 

“Cultiu d’E.coli modificada amb el gen de la fosforibuloquinasa (PRK). La PRK la 
purificarem del cultiu i l’emprarem per a la síntesi de RuBP. La RuBP és substrat de 
la Rubisco i és necessària per a la seva caracterització catalítica”. El Comitè 
considera que és un OMG de tipus 1, i no cal notificar-ho a la Comissió Nacional de 
Bioseguretat sempre i quan es manipuli a una instal·lació que ja hagi estat 
autoritzada per la CNB. En cas contrari, el Dr. Galmés haurà de fer els tràmits 
perquè la CNB autoritzi el seu laboratori. S’emetrà informe favorable condicionat a 
la utilització de qualque laboratori de la UIB prèviament autoritzat per la CNB. 

 
 Dr. Josep Mecader (grup Inflamació, reparació i càncer en patologies respiratòries): 

“Recol·lecció de mostres d’aire a estàncies tancades de les instal·lacions de la UIB i 
de l’Hospital Son Espases per posterior quantificació de SARS-CoV-2”. Atès que 
només es prendran mostres ambientals a la UIB, i no s’analitzaran a la UIB, el 
Comitè considera que no suposa un risc de bioseguretat especial i no considera 
necessari autoritzar la presa de mostres ambientals. Recomana a l’investigador 
aplicar les normes bàsiques de bioseguretat i transportar les mostres de forma 
segura fins a l’HUSE (contenidor hermètic). En qualsevol cas, haurà de demanar 
autorització a l’HUSE per fer els anàlisis a les seves instal·lacions. 

 

3. Brot de Coronavirus (COVID-19). Accions preventives que està realitzant la 
UIB durant la desescalada. Aportacions que pot fer el Comitè de Bioseguretat. 
 
Santiago Hernández explica a la resta de membres les mesures preventives que està 
aplicant la UIB. De forma resumida: 
 
 El Servei de Prevenció ha elaborat un procediment d'actuació per a la prevenció de 

contagis de la COVID-19 (SARS-CoV-2), que inclou un estudi tècnic dels espais per 
garantir les distàncies interpersonals de 2 metres i altres mesures preventives 
(necessitat d’EPI, etc.). També inclou un estudi mèdic previ a la reincorporació dels 
treballadors, amb l’objecte de conèixer si han tingut símptomes durant els darrers 
14 dies i si tenen patologies cròniques. 

 S’han establert 3 nivells de risc: la unitat mèdica té el risc més alt, i utilitzaran 
mascaretes FFP2; el personal d’atenció al públic té un risc mitjà, i s’instal·laran 
mampares i cintes de separació; també empraran mascareta higiènica o quirúrgica. 
I la resta de personal de la UIB es considera que té risc baix, i només cal que 
mantingui les distàncies interpersonals de 2 metres. Si han de fer qualque tasca en 
la qual no es pot mantenir aquesta distància, hauran d’utilitzar mascareta. 
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 L’empresa de neteja ha fet una desinfecció a fons de tots els espais comuns, aules, 
laboratoris, despatxos, etc. 

 S’han fet unes normes de seguretat específiques per COVID per als laboratoris. 
 Atès que actualment és molt difícil comprar mascaretes, la UIB es veu obligada a 

recomanar la reutilització de mascaretes al seu personal. Per fer aquesta 
reutilització de forma segura, s’ha consultat la bibliografia i entitats de reconegut 
prestigi, i s’ha arribat a la conclusió que la millor solució és deixar les mascaretes en 
quarantena durant 7 dies, i fer un tractament de calor sec (forn de convecció) a 
70ºC durant 30 minuts. Antoni Bennàsar considera que el Comitè no és competent 
per autoritzar aquest procediment, i recomana que es consulti a la Conselleria de 
Sanitat sobre l’adequació d’aquest procediment. 

 
4. Petició de l’IDISBA perquè el Comitè de Bioseguretat de la UIB imparteixi el 
curs de Bioseguretat de nivell 2 per als seus investigadors. 
 
Santiago Hernández exposa que una persona de Recursos Humans de l’IDISBA s’ha 
posat en contacte amb ell per demanar si el Comitè de Bioseguretat podria impartir el 
curs de bioseguretat de nivell 2 per als seus investigadors. El Comitè està d’acord en 
impartir el curs. Santiago Hernández contactarà amb l’IDISBA per concretar les dates. 
 
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 12,55 hores. 
 
El secretari, Vist i plau 
 El president, 
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