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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 28 de novembre 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: 

 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. 

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

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

 Sra. ASUNCIÓN SÁNCHEZ OCHOA, directora general d’Acreditació, Docència 
i Recerca en Salut, 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. 
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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 26 de juny de 2022. 

2. Aprovació de la modificació pressupostària de l’exercici 2022. 

El Patronat acorda per unanimitat la proposta de modificació del pressupost del 
l’exercici 2020 en el sentit següent 

 

DESPESES  Pressupost
Inicial 

 Aport.SOIB 
Joves 

Qualificats
(aprovada) 

 Inversions
CPD AAPP 

 Inversions
PBIT/CBIT 

 Aport. 
Actuacions 20è 
Aniversari PBIT 

 Fons MRR-
PIREP 

 Proposta 
Modificació 

 Pressupost
Modificat 

I. DESPESES DE PERSONAL     9.515.115,00      144.490,14        144.490,14       9.659.605,14   

II. DESPESES EN COMPRA DE 
BÉNS I SERVEIS

    3.531.153,00              72.300,00           72.300,00       3.603.453,00   

III. DESPESES FINANCERES                            -                            -                                -     

IV. TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS

          15.000,00                          -               15.000,00   

VI. INVERSIONS REALS        310.000,00      3.100.000,00      292.317,19        18.150,00     3.410.467,19       3.720.467,19   

VII. TRANSFERÈNCIES DE 
CAPITAL

                           -                            -                                -     

VIII.  VARIACIÓ ACTIUS 
FINANCERS

                           -        122.013,90      146.850,00        268.863,90          268.863,90   

IX.  VARIACIÓ PASSIUS 
FINANCERS

                           -                            -                                -     

 13.371.268,00    266.504,04    3.100.000,00    292.317,19            72.300,00    165.000,00     3.896.121,23    17.267.389,23   
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3. Aprovació de l’increment retributiu addicional per 2022. 

El Patronat adopta el següent ACORD: 

Primer.- Per a l’any 2022, amb efectes de dia 1 de gener de 2022, s’acorda un 
increment addicional percentual de l’1,5 % 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 1.649,21 39,46 

B 1.475,62 39,46 

C 1.294,88 38,51 

D 1.095,16 36,57 

E 903,22 35,64 

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 

INGRESSOS  Pressupost
Inicial 

 Aport.SOIB 
Joves 

Qualificats
(aprovada) 

 Inversions
CPD AAPP 

 Inversions
PBIT/CBIT 

 Aport. 
Actuacions 20è 
Aniversari PBIT 

 Fons MRR-
PIREP 

 Proposta 
Modificació 

 Pressupost
Modificat 

III.  TAXES I ALTRES 
INGRESSOS

 11.641.268,00                          -      11.641.268,00   

IV.  TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS

       805.000,00      266.504,04              72.300,00        338.804,04       1.143.804,04   

V.  INGRESSOS 
PATRIMONIALS

       615.000,00                          -            615.000,00   

VI.  ALIENACIÓ INVERSIONS 
REALS

                           -                            -                                -     

VII.  TRANSFERÈNCIES DE 
CAPITAL

       310.000,00      165.000,00        165.000,00          475.000,00   

VIII.  VARIACIÓ ACTIUS 
FINANCERS

                           -                         -        3.100.000,00      292.317,19                            -       3.392.317,19       3.392.317,19   

IX.  VARIACIÓ PASSIUS 
FINANCERS

                           -                            -                                -     

 13.371.268,00    266.504,04    3.100.000,00    292.317,19            72.300,00    165.000,00     3.896.121,23    17.267.389,23   
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generals de l’Estat determini, amb caràcter bàsic, per a tots els empleats públics. 
Aquest “complement de paga extra” a incloure a cada una de les dues pagues 
extraordinàries, actualitzat per a l’any 2022, és el següent: 

Grup 
Complement 

de paga extra 

A 521,22 

B 434,73 

C 385,32 

D 335,85 

E 286,37 

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 1,5 %. 

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) 91,40 euros mensuals a l’illa de Mallorca. 

b) 101,68 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.  

Tercer.- L’increment retributiu addicional de l’1,5% 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.  

4. Aprovació de la proposta d’acords extrajudicials per disminuir la litigiositat. 

Vist l’opinió manifestada pel lletrat de l’Advocacia de la CAIB, i a la fi de disminuir la 
litigiositat laboral en la que es troba actualment la Fundació, el Patronat acorda, per 
unanimitat, aprovar la proposta d’acord extrajudicial per la qual la Fundació BIT 
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abona al senyor Esteban Luengo Simó i a la senyora Raquel Díaz Martín les quantitats 
acordades entre les dues parts. 

5. Informar sobre els drets de tanteig sobre els immobles ubicats en ParcBIT. 

El Patronat es dóna per assabentat de la renúncia, per part de la Fundació BIT, als 
drets de tanteig sobre l’immoble propietat de CaixaBank ubicat a l’Edifici U, i sobre 
l’immoble propietat d'IQBOX ubicat a l’edifici NTIC. 

6. Informar sobre les negociacions entre la gerència i el comitè d’empresa en 
relació als criteris que han de regir en el Pla d’Estabilització. 

El Patronat es dóna per assabentat les negociacions i l’acord entre la gerència i el 
comitè d’empresa en relació als criteris que han de regir en el Pla d’Estabilització. 

ALTRESSÍ CERTIFIC: 

Que l’acta de la reunió en la que es varen adoptar aquests acords, aprovada a la 
sessió de 23 de desembre de 2022, 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 20 de 
febrer de 2023. 

La secretària del Patronat 

María José López-Polín Hernanz 
 


