María José López-Polín Hernanz, secretària del Patronat de la Fundació Balear
d’Innovació i Tecnologia, amb CIF G57775884 i domicili al carrer Laura Bassi, 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 17 de setembre 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. EDUARDO EUGENIO ZUÑIGA SOLARI, director general d’Innovació.
 Sr. Sr. MIGUEL COMPANY I PONS, conseller de Fons Europeus, Universitat i
Cultura, que va delegar la seva representació i vot en el Sr. Ramón Roca
Mérida.
 Sr. FELIX PABLO PINDADO, director general de Fons Europeus, que va delegar
la seva representació i vot en el Sr. Ramón Roca Mérida.
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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 27 de juliol de 2021.
2. Aprovació de l’increment retributiu 2020 (2% complement antiguitat).
El Patronat acorda que, per a l’any 2020, i amb data d’efectes 1 de gener de 2020,
s’acorda un increment percentual del 2,00% respecte de les quanties establertes pel
concepte del complement d’antiguitat per al personal laboral amb estructura salarial
adaptada a la disposició addicional quinzena de la Llei 15/2012, de 27 de desembre,
de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any
2013. Les quanties mensuals resultants del complement d’antiguitat són les que
s’estableixen a continuació, segons el grup de classificació:
Grup

Trienni

A

37,79

B

37,79

C

36,88

D

35,02

E

34,12

El complement d’antiguitat que figura a cada una de les dues pagues extraordinàries,
es meritarà conforme als imports del complement d’antiguitat que consten al quadre
anterior.
3. Aprovació de l’increment retributiu 2021 (0,9% sou base i complement
antiguitat).
Per a l’any 2021, amb efectes de dia 1 de gener de 2021, s’acorda un increment
percentual del 0,9 % respecte de les quanties establertes pel concepte de sou base i del
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complement d’antiguitat per al personal laboral amb estructura salarial adaptada a la
disposició addicional quinzena de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013. Les quanties
mensuals resultants pel concepte de sou base i complement d’antiguitat són les que
s’estableixen a continuació, segons el grup de classificació:
Grup

Sou base

Trienni

A

1.593,44

38,13

B

1.425,72

38,13

C

1.251,09

37,21

D

1.058,13

35,33

E

872,68

34,43

Tant el sou base com el complement d’antiguitat figuren a cada una de les dues
pagues extraordinàries i es meritaran conforme als imports de sou base i complement
d’antiguitat que consten al quadre anterior. En canvi, l’import del complement de paga
extra no experimenta cap variació.
Aquests increments s'aplicaran en la nòmina de setembre i els endarreriments
s'abonaran en les nòmines del mes següent.
4. Aprovació de la modificació de poders del gerent i delegada territorial (firma
mancomunada en la disposició de fons de la Fundació) i designació de
suplents.
El Patronat aprova la proposta de modificació de l’apoderament al gerent de la
Fundació i a la delegada territorial a l’illa de Menorca quant a la disposició, la inversió
i el maneig dels fons de la Fundació, que passa a ser amb firma mancomunada, així
com la designació dels suplents de tots dos, i la ratificació del apoderament de
representació al Vicepresident de la Fundació, Sr. RAMÓN ROCA MÉRIDA.
Per a la disposició material, la inversió i el maneig dels fons de la Fundació es
requereix la signatura MANCOMUNADA de dos persones, sent, en tot cas, una d’elles
un autoritzat principal (gerent/delegada territorial).
Es designen como a suplents per poder realitzar pagaments en el cas de vacant,
absència, malaltia o qualsevol altre impediment per actuar de les persones
autoritzades principals, i sempre amb signatura MANCOMUNADA amb el/la
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autoritzat/da principal, les següents persones, a les quals se’ls atorga poders en
matèria pressupostària i mercantil, fins un límit de 500.000 €:


Sr. VICENTE OLVERA MARTÍNEZ, cap de l’Àrea d’Administració



Sra. MARÍA JOSÉ LÓPEZ-POLÍN HERNANZ, cap de l’Àrea economicofinancera

El Patronat també acorda conferir al gerent i a la delegada territorial de la Fundació
poder tan ampli, com en dret convingui, per a sol·licitar, descarregar, instal·lar,
renovar, suspendre, revocar i utilitzar qualssevol certificats de signatura electrònica
emesos per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Real Casa de la Moneda o per
altres prestadors de serveis de certificació, tant els certificats expressats en les lleis,
com qualssevol altres dels emesos per la citada Fàbrica Nacional i altres prestadors de
serveis de certificació electrònica, inclosos, però no limitats, a certificats de persona
física, de representant de persona jurídica, de representant d'entitat sense personalitat
jurídica, de dispositiu mòbil, de servidor, de components, de signatura de codi, de
personal al servei de les administracions públiques, de seu electrònica, de segell
electrònic per a l'actuació administrativa automatitzada i qualssevol altres certificats
electrònics que poguessin sorgir amb posterioritat de conformitat amb l'estat de la
tècnica.
Per a la disposició material, la inversió i el maneig dels fons de la Fundació es
requereix la signatura MANCOMUNADA de dos persones, sent, en tot cas, una d’elles
un autoritzat principal.
Tot això, sense perjudici que el President de la Fundació, pugui recuperar, per a actes
concrets, alguna de les citades funcions de representació si així ho consideri
convenient.
També s'acorda per unanimitat facultar a la secretària del Patronat a fi de que pugui
comparèixer davant Notari i pugui elevar a públics tots els acords adoptats en aquesta
sessió així com procedir a la inscripció d'aquests davant el Registre de Fundacions de
la CAIB, podent atorgar els documents, públics i privats, que siguin precisos, fins i tot
els de rectificació.
5. Aprovació de la cancel·lació d’un compte bancari.
El Patronat aprova que es procedeixi a la cancel·lació del compte corrent de BANKIA
ES1***845 i el traspàs del saldo al compte corrent de CAIXABANK ES5***609, així com
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que es gestionin amb la direcció general del Tresor, Política Financera i Patrimoni els
tràmits corresponents.
6. Aprovació de la modificació de la RLT per canvis en el nivell de català exigit.
El Patronat aprova, per unanimitat, la proposta de modificació del catàleg de la
Relació de Llocs de Feina de la Fundació BIT per canvi per canvi de nivell de català en
quatre llocs de feina que tenen assignat, per error, un nivell de català B1 i correspon el
nivell B2 (en tractar-se d'un grup de classificació C):
L03080028- Codi de la RLT 434, Supervisor Call Center, nivell RLT actual B1.



Correspon nivell B2.
L03080029- Codi de la RLT 435. Supervisor Idiomes Call Center, nivell RLT actual



B1. Correspon nivell B2
L03080030- Codi de la RLT 436, Coordinador Call Center, nivell RLT actual B1.



Correspon nivell B2
L03080031- Codi de la RLT 438, Coordinador Idiomes Call Center, nivell RLT



actual B1. Correspon nivell B2
7. Aprovació de les tarifes oficials pels encàrrecs de gestió de Serveis
Professionals, Call Center i SMS’s.
El Patronat aprova, per unanimitat, la proposta de les noves tarifes oficial tarifes
oficials pels encàrrecs de gestió de Call Center, Desenvolupament, Serveis Professionals
i SMS’s.
Les memòries justificatives de les tarifes i el seu càlcul es remeten a la secretaria
general, com a pas previ, a la resolució d'aprovació, que es publica al BOIB.
8. Aprovació de les tarifes oficials de coworking.
El Patronat aprova, per unanimitat, els criteris i les tarifes de coworking al ParcBIT i al
CentreBIT Menorca, en els següents termes:
TARIFES
ParcBit

CentreBit

Coworking estable (mínim 3 meses)

100 €

80 €

Coworking temporal 1 mes

120 €

100 €

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

5

Coworking fins a 2 setmanes

80 €

55 €

Coworking dia

30 €

24 €

25%

25%

Descompte a partir del segon lloc de feina
d’una mateixa empresa

9. Aprovació dels criteris d’ús i tarifes del FabLAB CentreBIT Menorca.
El Patronat aprova els criteris i les tarifes d’ús de les instal·lacions i equipament del
FabLAB Menorca, en els termes exposats a continuació:


Professionals que volen utilitzar qualsevol màquina per elaborar productes a
comercialitzar (consultar detall tarifes)



Professionals que desitgen fer recerca, aprendre noves tècniques de fabricació
o dissenyar prototips (accés gratuït)



Centres educatius (accés gratuït)

TARIFES:


Impressora 3D. SIGMA D25 BCN3D: 2€/h (inclou el filament Standard)



Fresadora CNC Serie SMBCH-1V-ECO. SACOR CNC Technology: 25€ la primera
hora i 18€/h les següents



Màquina làser de tall i gravat (TROTEC SPEEDY 100 CO2): 15€/h



Plotter de tall (ROLAND CAMM1 GS-24): l’ús d’aquesta màquina és gratuït, els
usuaris només hauran d’aportar el material vinil.

10. Presentació de la comunicació a Consell de Govern del cessament del gerent.
El Patronat es dona per assabentat de la renúncia del Sr. ÁLVARO MEDINA BALLESTER
al càrrec de gerent de la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia, efectiva a partir de
5 d’octubre de 2021, i comunicada al Patronat en data 27 de juliol de 2021, i aprova
elevar aquesta renúncia a coneixement del Consell de Govern.
11. Revocació de poders i de l’ús del certificat electrònic de la Fundació al gerent.
A conseqüència de la renúncia del Sr. MEDINA al càrrec de gerent de la Fundació BIT, el
Patronat acorda revocar els poders, conferits en data 6 d'agost de 2019, ratificats en
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data 10 de març de 2021 i modificats en la present sessió, amb efectes 5 d'octubre de
2021.
També aprova revocar l'ús del certificat de signatura digital del Sr. MEDINA com a
representant de la Fundació, amb efectes 5 d’octubre de 2021.

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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