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ACORDS ADOPTATS PEL PATRONAT 

Sessió ordinària 30 d’abril de 2019 

Número Acord 

1. Aprovar l'acta de la sessió anterior. 

2. 
Aprovar per unanimitat els comptes de la Fundació corresponents 

a l’exercici 2018 i aplicar el resultat a reserves. 

3. Aprovar per unanimitat la modificació del pressupost de 2019. 

4. 
Aprovar per unanimitat l’anul·lació de l’RLT de la Fundació de 

2014 i l’aprovació de la nova RLT de la Fundació. 

5. 

Aprovar la convocatòria d’intensificacions “Programa Ramon 

Llull” amb l’esmena de les següents modificacions errades 

detectades, en concret:  

- Llevar la puntuació addicional per als professionals de la 

infermeria i de la fisioteràpia, atès que tenen una modalitat 

pròpia.  

- Completar amb Banc de Sang l’errada que hi ha en el nom 

de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears. 

- Atorgar 3 punts a la sol·licitud de participació realitzada 

per un/a candidat/a que hagi nascut a partir de 1974. 

6. 

Aprovar per unanimitat les convocatòries plus Junior i Tech amb 

les modificacions següents:  

- Admetre els projectes competitius públics i privats de, 

almenys, dos anys de durada.  

- Atorgar 0,5 punts al candidat que hi vagi amb un grup 

d’investigació que no tengui integrants de les convocatòries 
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RADIX, FOLIUM o Stop fuga de cerebros. 

7. 
Aprovar per unanimitat la convocatòria d’adquisició 

d’equipaments amb la incorporació que la priorització definitiva 

l’ha d’autoritzar el Patronat.   

8. Aprovar per unanimitat la modificació de tarifes de les 

plataformes. 

9. Aprovar per unanimitat la segona revisió del pla estratègic 2016-

2020.    

 


