
   
 

1 

 Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears - IdISBa 

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

 
 

           
 

 

ACORDS ADOPTATS PEL PATRONAT 

Sessió ordinària                           03 de novembre de 2021 

Número Acord 

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

2. 

S’aprova per unanimitat la modificació de les tarifes de les 
plataformes cientificotècniques proposada, la definició de tarifes 
interns, tarifes d’associats i tarifes externs, i la nova taxa d’un 10% 
per gestionar el reemborsament de les despeses de 
desplaçament, dietes o pèrdua de productivitat dels pacients 
inclosos als assajos clínics. 

3. 

S’aprova per unanimitat la normativa interna dels alumnes en 
pràctiques. 

4. 
S’aprova per unanimitat el pla estratègic 2021-2024. 

5. 

S’aprova per unanimitat els següents: 

- La convocatòria Ramon Llull amb la modificació de donar 
més puntuació als projectes competitius nacionals o 
internacionals per sobre del projectes autonòmic i 
intramurals. 

- Transformar la convocatòria Clínic ITS 2018 en dues 
convocatòries per a personal investigador clínic seguint els 
models de l’ISCIII (Río Hortega i Juan Rodés), si bé 
condicionat a l’obtenció de l’autorització de la AETIB en 
relació amb la modificació de la convocatòria en els termes 
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esmentats. 

- La convocatòria de mobilitat. 

6. 

S’aprova per unanimitat el Reglament de la Comissió d’Innovació 
de l’IdISBa, amb les modificacions següents en relació amb la 
composició: 

- On diu “persona designada” ha de dir “expert en innovació 
proposat per la gerència. 

- Incloure un investigador de la plantilla de l’IdISBa. 

- Incloure un representant de l’OTRI de la Fundació 
Universitat Empresa. 

7. 
S’aprova per unanimitat la normativa de creació d’Empreses de 
Base Tecnològica. 

8. 
S’aprova per unanimitat la incorporació de romanents de l’exercici 
2020 i la modificació del pressupost de 2021. 

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, les persones següents: 

 Asunción Sánchez Ochoa, directora general de Recerca en 
Slaut, Formació i Acreditació i vicepresidenta primera del 
Patronat de la Fundació. 

 Guadalupe Pulido Román, secretaria general de la 
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Conselleria de Salut i Consum i vocal del Patronat de la 
Fundació. 

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

 Miguel Obrador Bou 

 Antonio Cabrera Anguita 

10. 

S’aprova per unanimitat autoritzar el contracte de 
subministrament de reactius/kits per a la realització d’arrays 
Afymetrix de l’IdISBa, per un termini d’un any i per un import de 
217.800€ 

11. 
S’aprova per unanimitat delegar en la presidenta del Patronat 
l’autorització prèvia dels contractes que pretengui subscriure el 
director gerent quan impliquin una despesa superior a 150.000€. 

12. 

S’aprova per unanimitat la composició de la comissió per al 
seguiment del conveni col·lectiu del personal laboral al servei de la 
Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears que estarà 
formada pel membres següents: 

- Per l’empresa (3 membres): director gerent, personal de 
departament de recursos humans i personal del 
departament econòmic financer. 

- Pels sindicats (3 membres) representants de cada un dels 
sindicats següents: CSIF, CCOO i UGT. 

 

 


