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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 11 d’abril de 2022 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, i sota 
la presidència suplent del vicepresident del Patronat, Sr. RAMÓN ROCA MÉRIDA, els 
patrons següents: 

 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. 

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

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

 Sr. LLORENÇ POU GARCÍAS, director general de Model Econòmic i Ocupació 

 Sr. JOSEP LLUIS PONS HINOJOSA, director general de Política Universitària i 
Recerca, que va delegar la seva representació i vot en el Sr. Ramón Roca 
Mérida. 
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 Sr. FÉLIX PABLO PINDADO, director general de Fons Europeus, que va 
delegar la seva representació i vot en el 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 dels presents i representats, l’acta de la sessió anterior, de 
data 19 de gener de 2022. 

2. Aprovació de la modificació de poders del gerent i delegada territorial en 
matèria de contractació. 

El Patronat aprova per unanimitat la modificació de l’apoderament al gerent de la 
Fundació i a la delegada territorial a l’illa de Menorca en matèria de contractació per 
autoritzar la formalització de contractes d’import superior a 500.000 euros, quan el 
compromís de despesa hagi estat autoritzat prèviament pel Consell de Govern. 

3. Aprovació de l’increment retributiu 2022. 

El Patronat adopta els següents ACORDS: 

Primer.- Per a l’any 2022, amb efectes de dia 1 de gener de 2022, s’acorda un 
increment percentual del 2% respecte de les quanties establertes per al personal 
laboral propi de l’ens 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 de les retribucions bàsiques són les que s’estableixen a continuació, segons 
el grup de classificació: 

Grup Sou Base Trienni 

A 1.625,31 38,89 

B 1.454,23 38,89 

C 1.276,11 37,98 

D 1.079,29 36,04 

E 890,13 35,12 
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La pagues extraordinàries, que són dues cada any, per l’import, cada una, d’una 
mensualitat del sou base i una del complement d’antiguitat, es meritaran conforme als 
imports que consten al quadre anterior. Així mateix, les pagues extraordinàries han 
d’incloure el complement equivalent als increments que les lleis anuals de pressuposts 
generals de l’Estat determini, amb caràcter bàsic, per a tots els empleats públics. 
Aquest “complement de paga extra”, actualitzat per a l’any 2022, és el següent: 

Grup Complement de paga extra 

A 513,66 

B 428,42 

C 379,74 

D 330,98 

E 282,22 

Amb data d’efectes d’1 de gener de 2022, les quanties dels conceptes que integren les 
retribucions complementàries (dedicació especial, horaris especials, responsabilitat, 
dificultat tècnica, i penositat) aprovades a la RLT, s’incrementaran en un 2%. 

A més de les retribucions bàsiques, el personal laboral té dret a percebre un 
complement d’insularitat que, amb data d’efectes d’1 de gener de 2022, s’estableix en 
les quanties següents:  

a) 90,08 euros mensuals a l’illa de Mallorca.  

b) 100,22 euros mensuals a la resta d’illes.  

Segon.- De conformitat amb l’apartat 3.2 de la disposició addicional cinquena de la 
Llei 15/2012, el complement personal transitori no s'ha d'incrementar ni revaloritzar 
per raó dels increments retributius que, si s'escau, estableixin les lleis anuals de 
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears (apartat modificat 
per la disposició final sisena de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts 
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021).  

Tercer.- L’increment retributiu del 2% també serà aplicable, amb data d’efectes d’1 de 
gener de 2022, a la resta de personal propi de l’ens, incloent-hi, en el seu cas, els 
òrgans unipersonals de direcció i el personal directiu professional. 
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4. Aprovació de la proposta de modificació de la Relació de Llocs de Feina per a la 
incorporació dels llocs de feina de Renda Àgil i d’una plaça de facultatiu/va 
tècnic/a TIC Innovació. 

El Patronat, per unanimitat, aprova la modificació de l la Relació de Llocs de treball de 
la Fundació Bit, a fi d’:  

 Incloure al personal d’atenció telefònica de la campanya de la Renda Àgil: 
unitat de Tecnologia i Comunicació, TIC, 2 llocs de feina, categoria de 
Teleoperador Call Center, 4 expansions a temps complet i 4 expansions a temps 
parcial. Necessitat estructural de caràcter cíclic temporal.  

 Incloure un Facultatiu Tècnic TIC Innovació, dintre de la unitat d’Innovació, 
amb la modificació del nombre d’expansions del lloc de feina amb codi 348, 
categoria de Facultatiu TIC, passant d’una a dos.  

5. Aprovació de la proposta de repercussió de les despeses de manteniment del 
ParcBIT als propietaris. 

El Patronat aprova, per unanimitat, la repercussió de les despeses de manteniment per 
2022, de les parcel·les i locals ubicats al ParcBIT al seus propietaris, en funció de la 
seva quota de propietat, per un total de 326.454,50 euros. 

6. Informació dels ajustaments per l’adaptació del complement d'antiguitat 
segons l'establert per la DTU i DF8a de la Llei PPGG CAIB per 2020. 

El Patronat aprova, per unanimitat, l’adaptació del complement d'antiguitat segons 
l'establert per la DTU i DF8a de la Llei PPGG CAIB per 2020: a la nòmina d’ abril de 
2022 es farà l’aplicació de la Disposició Transitòria Única de la Llei 19/2019 que 
suposarà el recàlcul del complement d’antiguitat de 145 persones: 7 veuran 
incrementada la seva nòmina i a 138 se'ls haurà de reconèixer un CPT perquè les seves 
retribucions no es redueixin. 

ALTRESSÍ CERTIFIC: 

Que l’acta de la reunió en la que es varen adoptar aquests acords està pendent 
d’aprovació.  
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Que una vegada aprovada pel Patronat i signada per la secretària, amb el vistiplau 
del President, hi serà correctament arxivada i custodiada. 

I perquè així consti, i als efectes oportuns, expedeixo aquest certificat a data 3 de 
maig de 2022 

La secretària del Patronat 

María José López-Polín Hernanz 
 


