ACORDS ADOPTATS PEL PATRONAT
Sessió ordinària
Número

28 d’octubre de 2019
Acord

1.

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior

2.

La senyora Sánchez accepta el càrrec de patrona de la Fundació i
adquireix tal condició.

3.

Es verifica que el grau de compliment dels objectius del senyor
David Martínez Bestard ─durant el temps de prestació del seus
serveis en l’exercici 2019─ va ser d’un 100% i, en conseqüència,
s’entén justificat el pagament al senyor Martínez de la totalitat de
la remuneració de la part variable corresponent al període entre
el començament de l’exercici 2019 fins a la data del seu
cessament.
S’aprova la modificació de la normativa d’adscripció investigadora
i signatura de productivitat científica (art. 4.3 in fine) amb la
inclusió de la clàusula penal següent:

4.

“La no utilización de la filiación IdISBa de acuerdo a lo que se
establece en la presente normativa a partir del día 1 de enero de
2020 podrá comportar la pérdida del derecho a participar en las
convocatorias intramurales del instituto para los investigadores
que no cumplan la normativa. Las condiciones mediante las que
se determinará el cumplimiento de este requisito vendrán
determinadas en cada convocatoria.”

5.

Ratificar l’autorització atorgada pel director gerent de la Fundació
a l’Advocacia de la Comunitat autònoma de les Illes Balears per
iniciar accions legals contra Gestiones Urbanísticas Barci, SL.

6.

Implantació de registre horari. Es decideix analitzar propostes que
es negociïn amb el Comitè d’Empresa per tal d’adoptar un acord
sobre aquest punt i esperar a la futura aprovació del Conveni
Colectiu del Institut, que també s’està negociant.

7.

8.

S’aprova per unanimitat el manual d’acollida de l’IdISBa.
S’aprova per majoria el pla d’igualtat de la Fundació, amb el
condicionant del Sr. Huguet que manifesta la prevalença del pla
d’igualtat de la UIB sobre el pla d’igualtat de l’IdISBa pels
investigadors del IUNICS.
S’aprova la compra de l’equipament següent:
PT's
Criostat

29.068,38 €

Llicència software “SPSS” (2)

15.633,00€
44.701,38€

9.

EQUIPO
NTA
(Nanoparticle
analysis)

tracking

Stereomicroscopio
Equipo
de
fluorescencia
y
bioluminiscencia “in vivo” peara
ratas y ratones
*Analizador metabolismo celular
(Seahorse)

50.000,00€
37.262,33€
116.652,22€
192.855,00€

10.

S’aprova prorrogar els projectes de la convocatòria Synergia 2017
per un any i, si escau, també per la convocatòria Synergia 2018.

11.

S’aprova per unanimitat el pla de qualitat.

12.

S’aprova per unanimitat el manual de qualitat.
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