
Acta núm. 67 
 

COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT  

 

A les 9.55 hores del dia 15 de març de 2017 es reuneix el Comitè de 
Seguretat i Salut de la Universitat de les Illes Balears en reunió ordinària. 

 

ACORDS ADOPTATS: 

 
— Totes les persones assistents estan d'acord amb el contingut de l’acta 

número 66, de la reunió del dia 1 de desembre de 2016. S’aprova per 

assentiment i, una vegada fetes les modificacions formals, se signarà. 

 
— Es farà un recordatori del curs de prevenció semipresencial del pla de 

formació de l’IRIE per a professorat, atès que hi ha poques persones 

apuntades.  

 
— Antoni Aguiló sotmet a votació la memòria del Servei de Prevenció de 

l’any 2016, que s’aprova per assentiment. 

 

— Es crearà un espai al portal PAS-PDI on es podran introduir els 
documents del Servei de Prevenció per a la consulta dels membres del 

Comitè. Totes les persones hi estan d’acord, i s’inclourà a la planificació 

del Servei de Prevenció. 

 
— Revisió de les cabines de seguretat biològica a càrrec d’una empresa 

externa. Passarà per la comissió d’inversions per aprovar-la amb càrrec al 

pressupost de salut laboral. Aquesta activitat s’inclourà a la planificació 

del Servei de Prevenció. 
 

— Antoni Aguiló sotmet a votació la planificació del Servei de Prevenció 

per a l’any 2017, amb les dues activitats noves proposades, que s’aprova 

per assentiment. 
 

— Antoni Aguiló demana a Santiago Hernández un informe per escrit de 

les condicions dels espais de la Facultat de Medicina on s’han de 

manipular mostres humanes i, si les condicions no són adequades, quin 
tipus d’equipament s’ha de menester i a quins preus, i quines mesures o 

actuacions s’han de fer. Si fos necessari comprar una campana per 

manipular les mostres, es podria incloure a la partida de despeses de 

material d’Anatomia. 
 

— Antoni Aguiló sotmet a votació el nou Reglament del Comitè de 

Seguretat i Salut, que s’aprova per assentiment. Es durà a Consell de 
Direcció, perquè es publiqui al FOU. 

 

— El Comitè estudiarà la proposta del Servei de Prevenció de periodicitat 

de les avaluacions depenent dels riscs, i s’inclourà a l’ordre del dia de la 
pròxima reunió per aprovar-la.  


