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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 24 de novembre 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. MIGUEL COMPANY I PONS, conseller de Fons Europeus, Universitat i 
Cultura 

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

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

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

 Sra. ASUNCIÓN SÁNCHEZ OCHOA, directora general d’Acreditació, Docència 
i Recerca en Salut 

 Sr. EDUARDO EUGENIO ZÚÑIGA SOLARI, director general d’Innovació 

 Sr. ANTONIO MORRO GOMILA, director general de Política Industrial, que 
va delegar la seva representació i vot en Sr. Eduardo Eugenio Zúñiga Solari. 

 Sr. LLORENÇ POU GARCÍAS, director general de Model Econòmic i Ocupació, 
que va delegar la seva representació i vot en Sr. Ramón Roca Mérida. 



 

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

 

2 
 

 Sr. FÉLIX PABLO PINDADO, director general de Fons Europeus, que va 
delegar la seva representació i vot en Sr. Ramón Roca Mérida. 

SEGON.- 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 29 d’octubre de 2021. 

2. Nomenament del nou gerent de la Fundació BIT. 

S'acorda per unanimitat el nomenament com a gerent de la Fundació Balear 
d’Innovació i Tecnologia, amb efectes des de el dia 24 de novembre de 2021, al Sr. 
ANTONI JOSEP ROIG CUART. 

El Sr. ROIG, present a l'acte, accepta el càrrec comprometent-se a exercir-ho amb la 
diligència deguda i manifestant que no es troba sotmès a cap incompatibilitat legal 
per exercitar el càrrec. 

3. Aprovació de la delegació de competències al nou gerent 

Que pel desenvolupament de les funcions pròpies del seu càrrec, el Patronat va 
acordar per unanimitat l’atorgament de poders adequats i suficients, que es recullen a 
l’acta de la sessió i que són el mateixos que es varen aprovar pel gerent i la delegada 
territorial a la reunió de passat 17 de setembre de 2021. 

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. 

4. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió corrent 

S’aprova, per unanimitat dels presents i representats, l’acta de la sessió de 24 de 
novembre de 2021. 
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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 


