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ACORDS ADOPTATS PEL PATRONAT 

Sessió ordinària                           30 de juny de 2022 

Número Acord 

1. 
S’aprova per unanimitat l’ acta de la sessió anterior. 

2. 
S’aprova per unanimitat les bases de les convocatòries 
intramurals Synergia, Primus i Impetus 2022. 

3. 

S’aprova per unanimitat les bases de la convocatòria Stop fuga 
cerebros-ROCHE 2022. 

4. 

S’aprova per unanimitat les bases de les convocatòries 
d’intensificació i mobilitat 2022. 

5. 

S’aprova per unanimitat les bases de la convocatòria beques 
García Palmer 2022. 

6. 

1. Es cessen com a membres del Comitè Científic Extern les 
persones següents: 

- Sergi Erill 

- Marina Seatta 

- Neus Visa Manté 

- Pilar Goya laza 

- Guillermo García-Manero 
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2. Es nomenen com a membres del Comitè Científic Extern les 
persones següents: 

- Rosario González Muñiz. 

- Cristina Fillat Fonts 

3. es renoven en el càrrec la resta de membres. 

7. 

S’aproven per unanimitat els comptes de l’exercici 2021 i aplicar 
els resultats a reserves. 

8. 

S’aprova per unanimitat el següent: 

1. L’actualització dels membres de la comissió de qualitat per 
incorporar les persones següents: 

- Daniel Horacio López de la Unitat de Gestió Científica de 
l’IdISBa. 

- Magdalena Santandreu Oliver de la Unitat d’Administració 
de l’IdISBa. 

2. La modificació de l’article 3 del Reglament de la Comissió de 
Qualitat per tal d’incorporar com a membres de la Comissió a 
un representant de la Unitat de Gestió Científica de l’IdISBa i 
un representant de la Unitat d’Administració de l’IdISBa. 

9. 

S’aprova per unanimitat, en execució de sentència, iniciar i 
tramitar el procediment per modificar la relació de llocs de treball 
de la Fundació per a la creació i dotació econòmica de la plaça de 
l’àrea de gestió següent: 

- LB007/L03120007 Tècnic titulat mitjà. 

 


