QUALITAT I MEDI AMBIENT

UN POC DE LA NOSTRA HISTÒRIA

A l’any 2012 el Govern de les Illes Balears va prendre la decisió de fusionar les
empreses públiques de caire innovador i tecnològic: Fundació IBIT, Parc BIT
Desenvolupament i BITel Balears Innovació Telemàtica. A l’octubre del mateix any es
va constituir la nova empresa anomenant-se l’actual “Fundació Balear d’Innovació i
Tecnologia” (Fundació BIT).
Una vegada constituïda i sabedors de la seva importància, es va apostar per la
implantació d’un Sistema de Gestió basat en les Normes UNE EN ISO 9001 “Sistema
de Gestio de Qualitat” i UNE EN ISO 14001 “Sistema de Gestió Medi Ambiental”
respectivament.
Així doncs, al gener de 2015 amb la implicació i col·laboració de tot el
personal de l’Organització , i no poca feina, es va aconseguir el certificat d’aquestes
dues Normes.
Actualment continuem tant amb la implicació de la Gestió de Qualitat com
de la Gestió Medi Ambiental, havent-se integrat en la gestió global de l’organització
com a qualsevol àrea de la mateixa.
Motivats per donar el millor servei de Qualitat a la nostra societat i poder
arribar a tots, aquest any 2016 al juliol, obrim la nova instal·lació BIT a Menorca
que anomenarem Centre BIT Menorca.
La nostra missió és:

Encarregar-se de executar les estratègies de I+D+i, com a instrument del
Govern de les Illes Balears, mitjançant la investigació dedicada a l’anàlisi,
desenvolupament i el foment de les noves tecnologies i de l’esperit emprenedor de
base tecnològica.
Oferir accessibilitat a les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) a
empreses i administracions, mitjançant la creació i desenvolupament de solucions
tecnològiques, i la col·laboració en la digitalització dels seus serveis de manera
eficient y eficaç.
Col·laborar activament amb les empreses TIC de les Illes Balears per enfortir el sector
i contribuir a l’augment de la Innovació a la nostra comunitat.
Mantenir el Parc Balear de Innovació Tecnològica (Parc BIT i Centre BIT Menorca)
com a plataforma per a implantar i desenvolupar la societat de la informació de les
Illes Balears i en particular encarregar-se de la seva gestió, planificació, urbanització,
promoció i desenvolupament integral.

QUALITAT I MEDI AMBIENT

La nostra visió és:

Conduir a les Illes Balears cap a la Societat de la informació i el coneixement
incorporant les TIC,s a la vida dels ciutadans, mitjançant projectes de capacitació,
informació i divulgació.
Que s’identifiqui a Fundació BIT com un punt de referència mitjançant la definició de
polítiques de captació, retenció y capacitació per a l’ atracció de talent innovador a
nivell regional.
Consolidar la nostra posició com a proveïdor de serveis i d’Enginyeria de Sistemes al
camp de les tecnologies de la informació i de les comunicacions al Govern de les Illes
Balears.
PER QUÈ UN SISTEMA DE GESTIÓ DE QUALITAT?

Oferir el millor servei al nostre Client i millorar-lo contínuament es la base de
la nostra Qualitat. La incorporació d’eines a diferents nivells de l’Organització per tal
de promoure aquest desenvolupament qualitatiu i millorar el grau de satisfacció del
Client va fer necessari establir com a base de treball un Sistema de Gestió de
Qualitat.
PER QUÈ UN SISTEMA DE GESTIÓ DE MEDI AMBIENT?

Com a empresa involucrada amb el Medi Ambient no podíem deixar passar
l’oportunitat de demostrar al nostre Client, i a la Societat en general, que Fundació
BIT aposta per una correcta Gestió Ambiental i un desenvolupament sostenible. Per
tant hem incorporat eines per controlar i capacitar la nostra Organització a
aconseguir el nivell de comportament ambiental que ens proposem.
LA NOSTRA POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT

“L’objectiu de Fundació BIT, organització pública enfocada a la promoció de la
Innovació i desenvolupament de les Tecnologies i la Comunicació (TIC), en establir el
seu sistema de Gestió de la Qualitat i Medi Ambient, és mitjançant el
desenvolupament de projectes d’innovació i suport a les TIC, s, satisfer els requisits i
expectatives del seus clients de CAIB i genèricament territori EU.
Estem compromesos a oferir-los suport i execució de tots els projectes i que en
especial CAIB no pugui dur a terme, implicant en això a tot el personal de la
organització, fomentant la millora continua i el desenvolupament sostenible,
complint amb la legislació aplicable, requisits reglamentaris i altres compromisos
que l’organització subscrigui, prevenint la contaminació derivada dels aspectes
ambientals de les seves activitats, productes i serveis.
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Volem que se’ns reconegui per ser una organització que ofereix als seus clients el
compliment dels objectius d’una forma eficaç i eficient.
A més és el nostre propòsit satisfer les necessitats de la societat quant a la innovació
i desenvolupament de les Tecnologies i la Comunicació.
Fundació BIT, mitjançant el seu Patronat es compromet a desenvolupar objectius i
metes en el marc de la seva missió i visió, millorant l’eficàcia dels sistemes
implantats.”

