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ACORDS ADOPTATS PEL PATRONAT 

Sessió ordinària                           25 de novembre de 2022 

Número Acord 

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

2. 

1. S’aprova per unanimitat la modificació del reglament del 
Comitè Científic Intern per incorporar com a membres els 
responsables de formació, d’innovació, de qualitat, 
d’infraestructures i al president de la Comissió d’Infermeria. 

2. Es nomenen com a nous membres del Comitè Científic Intern, a 
proposta del director científic, les persones següents:  

- Nuria Cases Porcel, com a responsable de formació. 

- Carlos Enrique Herrero, com a responsable d’innovació. 

- Cristina Casasnovas Riera, com a responsable de qualitat. 

- Margalida Frontera Borrueco, com a responsable 
d’infraestructures. 

- Miquel Bennàssar Veny, com a president de la Comissió 
d’Infermeria. 

3. 

1. S’aprova per unanimitat la modificació del reglament del 
Comité Científic Extern per tal de fer constar que el secretari 
d’aquest òrgan serà el director científic. 

2. Es nomenen com a membres del Comitè Científic Extern, a 
proposta del Comitè Executiu, les persones següents: 

- Bonaventura Bolíbar Ribas. 



   
 

2 

 Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears - IdISBa 

Hospital Universitari Son Espases. Edifici " S " 1ª Planta. Ctra. Valldemossa 79, 07010 Palma 

 
 

- Pía Gallano Petit 

 

Per tant, la composició actual de Comitè Científic Extern és la 
següent: 

- Presidenta: Magdalena Sastre 

- Vocales: 

Rafael Cantón Moreno 

Teresa Riera Madurell 

Ramón Martí Seves 

Antoni Gelabert Mas 

Lluís Quintana-Murci 

Ildefonso Hernández 

Rosario González Muñiz 

Cristina Fillar Fonts 

Bonaventura Bolíbar Ribas 

Pía Gallano Petit 

- Secretari: Miquel Fiol Sala (director científic de l’IdISBa) 

4. S’aprova el reglament del Comitè Executiu. 

5. 
S’aprova per unanimitat la modificació del pla d’ajuts als grups 
emergents. 

6. S’aprova per unanimitat la modificació del Pla d’Infermeria. 

7. 

1. S’aprova per unanimitat iniciar el procediment per modificar la 
RLT de la Fundació IdISBa en els termes següents: 

- Creació i dotació de la plaça de director de persones de l’IdISBa. 
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- Creació i dotació de dues places d’investigadors. 

- Dotació de la plaça L03110001 tècnic/a titulat/da superior de 
gestió científica (coordinador de projectes). 

2. S’aprova la modificació definitiva de la RLT de la Fundació 
relativa a les places següents: 

- L03110009 Tècnic titulat superior, llicenciatura en dret o grau de 
dret. 

- L0314001 Auxiliar administratiu/va 

- L0311000K Tècnic titulat superior en comunicació. 

8. S’aprova per unanimitat el Reglament de la Comissió Paritària. 

9. 

- S’acorda per unanimitat establir la firma mancomunada com a 
forma de disposició material de fons de la Fundació Institut 
d’Investigació Sanitària Illes Balears, de conformitat amb el que 
estableix la Instrucció 1/2021 de la directora general del Tresor, 
Política Financera i Patrimoni relativa a l’obertura i la cancel·lació 
de comptes bancaris de titularitat dels ens del sector públic 
instrumental autonòmic i dels centres amb autonomia de gestió 
econòmica i a la designació i a la substitució de persones 
autoritzades per autoritzar-los. 

- S’acorda per unanimitat designar com a persones autoritzades 
principals per a la disposició de fons de la Fundació –de forma 
mancomunada- a les persones que ocupen els càrrecs següents: 

Director gerent de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes 
Balears. 

Directora general de Recerca en Salut, Formació i Acreditació. 

- S’acorda per unanimitat designar com a suplents en cas de 
vacant, absència, malaltia o qualsevol altre impediment per 
actuar de les persones autoritzades principals perquè –
indistintament i de forma mancomunada amb la persona 
autoritzada principal- puguin disposar materialment de fons de 



   
 

4 

 Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears - IdISBa 

Hospital Universitari Son Espases. Edifici " S " 1ª Planta. Ctra. Valldemossa 79, 07010 Palma 

 
 

la Fundació, les persones responsables del departament 
econòmic de la Fundació següents: 

Miguel Obrador Bou. 

Antonio Cabrer Anguita 

 


