ACORDS ADOPTATS PEL PATRONAT
Sessió ordinària
Número
1.

2.

3.

6 de març de 2017
Acord

S’aprova el nomenament dels nous patrons, els quals han
acceptat el càrrec, i es constitueix el Patronat.
S’aprova la modificació de la relació de llocs de treball de
la Fundació.
S’aprova la retribució variable del director gerent
corresponent a l’exercici 2016.

4.

S’aprova el Pla d’Integració.

5.

S’aprova el Pla Científic.

6.

S’aprova el Pla d’Infraestructures.

7.
8.

S’aprova la Guia de Bones Pràctiques en Investigació en
Ciències de la Salut.
S’aprova el Pla de qualitat de la gestió.
S’aprova la normativa de presentació de candidatures de

9.

RRHH a convocatòries competitives cofinançades o amb
compromís d’estabilització.

10.

S’aprova dur a terme la tramitació necessària per la
posada en marxa del BIOBANC IdISBa.
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S’aprova l’exempció d’overheads dels ingressos recaptats
11.

pel finançament de premis d’investigació i/o d’innovació
sempre i qual es compleixen els vuits requisits establerts.
S’aprova procedir a la deduïbilitat de les quotes
suportades en l’Impost sobre el Valor Afegit d’acord amb

12.

el que estableix l’informe de PricewaterhouseCoopers
condicionat a l’obtenció d’un informe favorable de la
Intervenció de la CAIB o de l’Advocacia de la CAIB.
S’aprova la transacció judicial en el procediment ordinari
1406/2014 seguit davant el Jutjat Social núm. 4, de Palma, i

13.

es faculta el gerent perquè en seu judicial reconegui als
demandants una antiguitat en la Fundació des de l’1
d’octubre de 2006.
S’aprova delegar la competència per aprovar les
convocatòries de premis en matèria d’investigació i
innovació en la presidenta de la Fundació; la competència

14.

per instruir i tramitar el procediment de concessió de
premis en el director gerent; i la competència per la
resolució de concessió o denegació dels premis en la
presidenta de la Fundació.
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