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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 25 de maig 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 

 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. EDUARDO EUGENIO ZÚÑIGA SOLARI, director general d’Innovació, que 
va delegar la seva representació i vot en el Sr. Ramón Roca Mérida. 

 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 11 d’abril de 2022. 

2. Aprovar l’oferta pública d’estabilització per a l’any 2022 corresponent al 
personal laboral de la Fundació Balear d’ Innovació i Tecnologia 

El Patronat adopta, per unanimitat, els següents ACORDS: 

Primer.- Oferir pel torn corresponent a l’oferta pública d’estabilització les places 
següents, d’acord amb el desglossament detallat a l’Annex I: 

 9 places vacants de personal laboral, corresponents a les places de naturalesa 
estructural, dotades pressupostàriament, que han estat ocupades de manera temporal 
i ininterrompuda almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2020, d’acord 
amb el que preveu la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la 
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. 

 5 places vacants de personal laboral, corresponents a les places de naturalesa 
estructural, dotades pressupostàriament, que han estat ocupades de manera temporal 
i ininterrompuda amb anterioritat a l’1 de gener de 2016, d’acord amb el que preveu la 
Llei 20/2021, esmentada en el paràgraf anterior. 

Segon.- Disposar que les convocatòries corresponents als processos selectius de les 
places de l’oferta pública d’estabilització s’han de publicar abans del 31 de desembre 
de 2022 i la resolució haurà de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024. 

Tercer.- L’articulació dels corresponents processos selectius haurà de garantir el 
compliment dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. 

Quart.- Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
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ANNEX 1 
Oferta pública d’estabilització 

Categoria/especialitat Illa 

Nombre de llocs de treball 

Concurs 
oposició 

(art. 2.1 Llei 
20/2021) 

Concurs 
(DA 6a i DA 

8a Llei 
20/2021) 

Total 

Teleoperador/a Call Center Mallorca 6  6 

Operador/a Ordinador Mallorca  3 3 

Tècnic/a Superior Expert/a 
Desenvolupament 

Mallorca 1  1 

Facultatiu/va Superior SAP Mallorca 1  1 

Facultatiu/va Tècnic/a TIC Mallorca  1 1 

Facultatiu/va Tècnic/a Emprenedoria Mallorca  1 1 

Administratiu/va Menorca 1  1 

Total  9 5 14 

3. Aprovar l’Acta de la sessió corrent (25.05.2022). 

Per tal de agilitzar la tramitació i publicació en el BOIB del Pla d’Estabilització, es 
procedeix a llegir i aprovar l’acta de la sessió corrent. 

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

ALTRESSÍ CERTIFIC: 

Que l’acta de la reunió en la que es varen adoptar aquests acords està signada per 
la secretària, amb el vistiplau del President suplent, i correctament arxivada i 
custodiada. 

I perquè així consti, i als efectes oportuns, expedeixo aquest certificat a data 14 de 
juny de 2022 

La secretària del Patronat 

María José López-Polín Hernanz 
 


