Maria José López-Polín Hernanz, secretària del Patronat de la Fundació Balears
d’Innovació i Tecnologia, amb CIF G57775884 i domicili al carrer Laura Bassi, núm.
1, Centre Empresarial Son Espanyol i registrada amb el número 100000000311 del
Registre únic de Fundacions de les Illes Balears,

CERTIFIC:
PRIMER.- Que a data 27 de juliol de 2021 es va reunir el Patronat de la Fundació
Balear d’Innovació i Tecnologia, degudament convocada a l’efecte, i realitzada
mitjançant videoconferència, a la qual varen assistir, presents i representants, els
patrons següents:


Sr. RAMÓN ROCA MÉRIDA, director general de Modernització i Administració
Digital.



Sra. MARIA GRACIA GONZÁLEZ LÓPEZ, secretària general de la conselleria
de Fons Europeus, Universitat i Cultura.



Sr. JOSEP LLUIS PONS HINOJOSA, director general de Política Universitària i
Recerca.



Sr. ANTONIO MORRO GOMILA, director general de Política Industrial.



Sra. ASUNCIÓN SÁNCHEZ OCHOA, directora general de Recerca en Salut,
Formació i Acreditació.



Sr. FÉLIX PABLO PINDADO, director general de Fons Europeus.



Sr. MIGUEL COMPANY I PONS, conseller de Fons Europeus, Universitat i
Cultura, que va delegar la seva representació i vot en el Sra. María Gracia
González López.



Sr. LLORENÇ POU GARCÍAS, director general de Model Econòmic i Ocupació,
que va delegar la seva representació i vot en el Sr. Ramón Roca Mérida
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Sr. EDUARDO EUGENIO ZÚÑIGA SOLARI, director general d’Innovació, que
va delegar la seva representació i vot en el Sr. Antoni Morro Gomila

SEGON.- Que aquesta sessió va ser presidida pel vicepresident del Patronat, Sr.
RAMÓN ROCA MÉRIDA, per absència del conseller de Fons Europeus, Universitat i
Cultura.
TERCER.- Que en aquesta sessió es varen adoptar, per unanimitat, els següents
ACORDS:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
S’aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió anterior, de data 2 de juliol de 2021.
2. Aprovació de la proposta de modificació de la Relació de Llocs de Feina per
canvi d'unitat i/o d'àrea d' adscripció de cinc llocs de feina.
El Patronat aprova, per unanimitat, la proposta de modificació del catàleg de la
Relació de Llocs de Feina de la Fundació BIT per canvi d’àrea d’adscripció, en els termes
exposats a continuació:
a) Per poder assolir els reptes tècnics de l’ àrea de Govern Digital i de Sistemes i
Comunicacions, es proposa la modificació del catàleg de la Fundació Bit canviant
l’adscripció d’ àrea i la unitat, dels següents llocs de feina vacants:


Tècnic Superior suport sistemes informació SSPP DGTIC, codi de la RLT 125,
categoria/especialitat de Facultatiu Superior/TIC que passarà de la unitat
de Tecnologia i Comunicacions a la unitat d’ Innovació, de l’ àrea de Serveis
Professionals a l’ àrea de Govern Digital.



Facultatiu Tècnic suport sistemes informació SSPP DGTIC, codi de la RLT
315, categoria/especialitat de Facultatiu Tècnic/TIC que passarà de la unitat
de Tecnologia i Comunicacions a la unitat d’ Innovació, de l’ àrea de Serveis
Professionals a l’ àrea de Govern Digital.



Facultatiu Tècnic seguretat SSPP DGTIC, codi de la RLT 305,
categoria/especialitat de Facultatiu Tècnic/TIC que passarà de l’ àrea de
Serveis Professionals a l’ àrea de Sistemes i Comunicacions, dintre de la
mateixa unitat de Tecnologia i Comunicació.

Carrer Laura Bassi, 1
Centre Empresarial Son Espanyol
(ParcBIT)
07121 Palma
Tel. 971 176 060
www.fundaciobit.org

2

b) Per regularitzar l’ errada en la adscripció d’ unitat de dos llocs de feina, es
proposa la modificació del catàleg de la Fundació Bit canviant la unitat i l’
adscripció d’ àrea, dels següents llocs de feina ocupats:


Cap d’ Àrea de Sistemes de Serveis Generals, codi de la RLT 14,
categoria/especialitat de Facultatiu Superior Tècnic/TIC; Facultatiu
Tècnic/TIC que passarà de la unitat de Serveis Generals a la unitat de
Tecnologia i Comunicacions, àrea de Serveis Professionals.



Cap de Projectes de Sistemes de Serveis Generals, codi de la RLT 31,
categoria/especialitat de Facultatiu Superior Tècnic/TIC; Facultatiu
Tècnic/TIC, que passarà de la unitat de Serveis Generals a la unitat de
Tecnologia i Comunicacions, àrea de Serveis Professionals

3. Comunicació del gerent
El gerent de la Fundació, Sr. MEDINA, anuncia la seva decisió irrevocable de cessar en
el càrrec, per motius personals i familiars, renúncia que serà efectiva a principis del
mes d'octubre.

ALTRESSÍ CERTIFIC:
Que l’acta de la reunió en la que es varen adoptar aquests acords es troba
degudament signada per la secretària del Patronat, amb el vistiplau del President,
així com, correctament arxivada i custodiada.
I perquè així consti, i als efectes oportuns, expedeixo aquest certificat a data 30 de
novembre de 2021.
La secretària del Patronat
María José López-Polín Hernanz
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