
 
 

1 
 

UIB Universitat de les
Illes Balears

COMITÈ DE BIOSEGURETAT 
ACTA NÚM. 6 

 
Reunió extraordinària, realitzada per via telemàtica, amb l’objecte d’autoritzar la 

utilització d’agents biològics de grup 2 a un nou laboratori 
 
 
El dia 10 de febrer de 2015 el secretari del Comitè rep la notificació d’utilització 
d’agents biològics per part dels doctors Manuel Miró i Antonio Doménech, consistent 
en la utilització dels bacteris Escherichia coli ATCC 11775 i Pseudomonas aeruginosa 
ATCC 25668, que es manipularan en el laboratori QF114 de l’edifici Mateu Orfila. 
 
Se li assigna el número intern d’activitat CBS-AB 01/2015. 
 
Dia 16 de febrer Santiago Hernández visita el laboratori per fer l’avaluació de riscs. El 
mateix dia el secretari, per indicació de la presidenta, envia correu electrònic a tots els 
membres del Comitè, amb el contingut següent: 
 
“Benvolguts membres del Comitè de Bioseguretat, 
He rebut la notificació d'ús d'agents biològics que us adjunto, per a un laboratori que 
encara no està autoritzat. Ja he visitat el laboratori, i us adjunt el meu informe. Atès que 
necessiten començar l'experiment i no poden esperar a la reunió que tenim prevista el 6 
de març, us propòs que estudieu aquesta notificació i que acordem, si escau, emetre 
informe favorable. 
Us prego que contesteu aquesta setmana”. 
 
Responen afirmativament tots els membres del Comitè, si bé es comenta que el curs de 
bioseguretat hauria de ser obligatori per a tot el personal que participa en el projecte. 
Antoni Bennàsar informa que dia 17 ha visitat el laboratori i ha realitzat mesures de 
control ambiental amb plaques de cultiu, i donarà unes instruccions al personal que farà 
feina amb els agents biològics. Ens comenta que seria apropiat disposar d’un 
mostrejador d’aire. Aquests dos temes (formació i mostrejador) es tractaran en la 
propera reunió ordinària. 
 
Atès que els membres del Comitè hi estan d’acord, s’emetrà informe favorable. 
 
S’adjunten a aquesta acta els documents aportats per Antonio Domènech.  
 
 
El secretari,       Vist i plau 
        La presidenta,  
 

                                                                                   


