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Reunió del Comitè de Bioseguretat 
Acta núm. 23 
 
 
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. 
 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. 
 
Assisteix com a convidat el Dr. Sebastià Albertí, director dels Serveis Cientificotècnics, 
com a responsable del Laboratori de Cultius Microbiològics, on s’ha començat a dur a 
terme el projecte de recerca del Dr. Josep Tur. 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Anàlisi de les notificacions sotmeses al Comitè. 
3.  Consulta de la direcció del CEP sobre la necessitat d’un protocol d’accident 

biològic per a l’alumnat que fa pràctiques curriculars. 
4. Afers de tràmit. 
5. 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 10 hores del dia 22 de juliol de 2020, mitjançant videoconferència 
(plataforma Zoom gestionada pel CTI). El Dr. Jeroni Galmés excusa la seva absència. 
 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 
Tots els membres estan d'acord amb el contingut de l’acta de la reunió anterior (núm. 
22, annex 1). Atès que és una reunió per videoconferència, el president signarà l’acta 
digitalment o durant la propera reunió presencial del Comitè. 
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2. Anàlisi de les notificacions sotmeses al Comitè (annex 2).  
 
 Dr. Josep Tur, IP del grup NUCOX. “Activitat de recerca i no de diagnòstic per 

avaluar en una cohort poblacional la possible presència d'ARN víric i anticossos en 
front a SARS-CoV-2 en funció si realitza tasques essencials en un municipi, davant 
dels que no les realitzen, així com dels seus fills, mitjançant seguiment longitudinal 
entre els mesos de juny i desembre de 2020”. 

 
Santiago Hernández informa que el Dr. Sebastià Albertí, director dels Serveis 
Cientificotècnics (SCT) i responsable del Laboratori de Cultius Microbiològics del 
IUNICS li va comunicar que dues investigadores del grup NUCOX estaven fent 
experiments per identificar COVID-19 en mostres humanes en el Laboratori de Cultius 
Microbiològics i volia saber si tenien permís del Comitè de Bioseguretat. Santiago 
Hernández li va dir que no i es va posar immediatament en contacte amb el Dr. Tur 
per demanar-li que tramités la notificació pertinent (la qual s’adjunta a aquesta acta), 
i que aturés l’activitat fins obtenir l’autorització del Comitè. 
 
Sebastià Albertí informa que també varen utilitzar la màquina RT-PCR dels SCT i que 
desconeixia si utilitzaven altres equips (centrífugues) ubicades a altres laboratoris dels 
SCT que no compleixen els requisits de bioseguretat de nivell 2, amb el que podrien 
posar en perill a altres usuaris dels laboratoris. 
 
Sebastià Albertí recorda que les targetes d’accés al Laboratori de Cultius 
Microbiològics són personals i intransferibles. 
 
Els assistents analitzen la documentació aportada pel Dr. Tur, i conclouen que la 
informació en matèria de bioseguretat és insuficient, atès que no especifica com 
inactiva les mostres nasofaringes i de sang, quines centrífugues utilitza per processar 
les mostres, quins equips de protecció utilitza el personal, mètodes de 
descontaminació i de gestió de residus sanitaris, formació en bioseguretat del seu 
personal, etc. 
 
S’acorda que el president del Comitè sol·licitarà al Dr. Tur que ampliï la informació, i 
que aturi l’activitat fins que obtingui l’autorització del Comitè. També s’acorda 
informar el vicerector d’investigació i la IP del grup GMEIN, amb el qual comparteixen 
els laboratoris de Bioquímica del segon pis de l’edifici Guillem Colom. Finalment 
s’acorda que, immediatament després de la reunió, els membres del Comitè visitaran 
els laboratoris dels SCT i de Bioquímica per comprovar l’activitat que du a terme el 
grup NUCOX. Durant la visita, es comprova que els investigadors continuen utilitzant 
les màquines PCR dels Serveis Cientificotècnics i de Bioquímica. 
 
Quan el Dr. Tur aporti la informació requerida, es farà una nova reunió del Comitè per 
aprovar l’activitat o denegar-la, segons el cas. 
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3. Consulta de la direcció del CEP sobre la necessitat d’un protocol d’accident 
biològic per a l’alumnat que fa pràctiques curriculars (com a models, s’annexa 
el protocol establert per la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia, i el protocol del 
Servei de Prevenció aplicable únicament al personal UIB). 
 
Una empresa externa que acull alumnes en pràctiques ha sol·licitat al CEP el protocol 
d’actuació en cas d’accident biològic. Santiago Hernández informa que el Servei de 
Prevenció disposa d’un protocol d’actuació que només aplica al personal de la UIB, no 
es pot aplicar a l’alumnat atès que no és competència del Servei de Prevenció. Adjunta 
el protocol d’accident biològic que va elaborar la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia 
per al seu alumnat, i proposa que el Comitè de Bioseguretat elabori un protocol 
aplicable a tot l’alumnat de la UIB, tant si realitzen pràctiques a la UIB com a 
empreses externes. Els membres del Comitè hi estan d’acord, i demanen que es 
sol·liciti al Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica, com a 
responsable de les pòlisses d’assegurances, informació sobre l’actuació a seguir en cas 
d’accident biològic (cobertura, hospitals al que es pot anar en cas d’accident, etc.). En 
base a aquesta informació, s’elaborarà un protocol i cartells per informar el 
professorat. 
 
 
4. Afers de tràmit. 
 
No hi ha afers de tràmit. 
 
 
5. Torn obert de paraules. 
 
Ningú no fa cap intervenció. 
 
 
I, sense més assumptes per tractar, es clou la sessió a les 10,50 hores. 
 
El secretari, Vist i plau 
 El president, 
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