
 
 
 

DIRECTORI D’EMERGÈNCIES 
Darrera actualització: novembre 2019 

 

AJUDES EXTERNES I DEL CAMPUS Telèfon Observacions 
CENTRE DE COORDINACIÓ D’EMERGÈNCIES 
(bombers, ambulàncies, policia, etc.) 112  

POLICIA NACIONAL 091  
POLICIA LOCAL 971 371 320  
UNITAT MÈDICA DE LA UIB (campus) 34 61 8 h – 17,30 h 
Centre de salut Es Banyer (Servei d'Urgències d'Atenció 

Primària. C/ Mestre Duran). 971 372 931 24h 

Servei de Prevenció: Santiago Hernández 6 33 28 Matí/horabaixa 
Servei de manteniment: Paulino 682 50 06 54  
GABINET DE CRISIS: Antoni Aguiló, vicerector de Campus 30 42  

EQUIPS D’EMERGÈNCIES SEU UNIVERSITÀRIA DE MENORCA 
 

CAP D’EMERGÈNCIES: TELÈFON Observacions 
Núria Hidalgo (Administradora de Centre) 
           Substitut en cas d’absència: Jose Antonio Pardo 

6 9125 
(620 87 88 08) 

fet curs bombers 

EQUIP DE TRANSMISSIONS (conserges):   
Rafael de la Fuente (matins) 
             Substituta en cas d’absència: Sandra Bosch  6 9002 

(620 71 74 87) 
fet curs bombers 

Francisco Huguet (horabaixes) fet curs bombers 

EQUIP D’INTERVENCIÓ:   
Juan Cortés (operari de manteniment, matins) 681 39 36 45  

Jose Antonio Pardo Pons (matins)  fet curs bombers 

Bernat Sintes Vidal (matins / DL i DX horabaixa) 9126 fet curs bombers 
 

EQUIP D’EVACUACIÓ: Telèfon Avís 
evacuació 

OBSERVACIONS 
Queda algú? Hi ha ferits? 

MATINS    
CAN SALORT: Despatxos, aula 9, biblioteca i segon pis: 

                       Soledad Rodríguez Fortuny 
                        Resta del primer pis, planta baixa i soterrani: 

                       Bernat Sintes Vidal 

9126   

SANTA RITA: Planta baixa + Bovedes i soterrani: 
                                  Sandra Bosch Sintes 
                       Altell, segon pis i primer pis 
                                  Mireia Gómez Pons 

 
9002 

 
9127 

  

HORABAIXES I CAPS DE SETMANA *    
Dilluns i Dimecres: Bernat Sintes 9126   

Dimarts i Dijous: Sandra Bosch + Mireia Gómez    
Divendres: el conserge, junt amb els professors associats 
disponibles, revisaran Can Salort i Santa Rita 

   

Cap de setmana (oposicions, etc.): el conserge o 
administratiu que vigila l’activitat revisarà tot l’edifici.     

 

* Al matí actuaran tots els equips (cap d’emergència, transmissions, intervenció i 
evacuació). L’horabaixa, el conserge haurà de fer totes les actuacions: si l’emergència 
és real, activarà les alarmes de l’edifici, avisarà l’112, i després revisarà que no quedi 
ningú dins l’edifici, amb l’ajuda del personal disponible, si n’hi ha. 

 



 
 

CHECK-LIST PER AL CAP D’EMERGÈNCIES 
 

Acció Sí No No cal 
Equip d’intervenció 

Han valorat la magnitud de l’emergència? (conat, parcial o general)    
Poden controlar l’emergència?    
Necessiten més materials o més personal?    
Han tret la gent de la zona afectada?    
Han acordonat la zona perquè no hi passi ningú?    
Han bloquejat ascensors?    
Han desconnectat les instal·lacions perilloses (gas, electricitat, aigua)?    

Avisos i telefonades necessàries en cas d’emergència (personal de consergeria) 
Telefonar a l’112?    
Unitat Mèdica?    
Manteniment?    
Tècnic de prevenció?    
Servei de vigilància?    

Evacuació general 
Abans d’activar les alarmes, telefonar els membres de l’equip 
d’evacuació de la zona afectada perquè comencin l’evacuació. 

   

Donar l’ordre d’activar les alarmes    
Dur el control de zones evacuades (taula d’evacuació)    
Enviar algú a les zones on no han avisat que estiguin buides    
Enviar persones a les sortides, per evitar que entri ningú: 

- Sortida de Can Salort 
- Sortida de Santa Rita 

   

Dirigir la gent cap al punt de reunió    
Hi ha ferits o discapacitats que no poden sortir?    

Recepció d’ajudes externes 
Enviar algú a la entrada de Son Lledó per rebre bombers, 
ambulàncies... 

   

Preparar plànols de l’edifici    
Sortir a rebre els bombers i explicar tipus d’emergència i ubicació, i els 
llocs de risc: productes químics, dipòsits, magatzems... (veure plànols) 

   

Explicar si l’edifici està evacuat o si queden zones sense revisar    
Explicar si algú ha quedat atrapat o ferit dins l’edifici    
Explicar les actuacions realitzades (extinció, talls de llum, gas...)    

Evolució del sinistre i fi de l’emergència 
Mantenir informats el Servei de Prevenció i el Gabinet de Crisis    
Declarar la fi de l’emergència quan sigui oportú    
Elaborar informe sobre el sinistre     

 

 


