FITXA DE TRANSPARÈNCIA
(Data d'actualització: 23/04/21)
FUNDACIÓ BIT
OBJECTE
Són fins de la Fundació:
a)

Planificar, coordinar, executar i optimitzar les estratègies i polítiques públiques de recerca,
desenvolupament tecnològic i innovació de les Illes Balears, des de la generació de
coneixement fins al foment de la competitivitat empresarial, en col·laboració amb les
direccions generals competents en matèria de recerca, desenvolupament tecnològic i
innovació.

b)

Col·laborar en l'elaboració dels plans de tecnologia, recerca, desenvolupament tecnològic i
innovació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, oferir suport per executar-los i
dissenyar mètriques i sistemes d'informació per avaluar-los i fer-ne el seguiment.

c)

Col·laborar en l'acció de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
relativa als sistemes i les estratègies de recerca, desenvolupament tecnològic, innovació i
empresa per optimitzar-ne l'alineament, l'eficàcia i l'eficiència.

d)

Exercir les funcions d'oficina tècnica de projectes del sistema de ciència, tecnologia i
innovació.

e)

Impulsar la participació dels agents d'innovació i les empreses de Balears en iniciatives i
convocatòries de finançament a l'R+D+I, en l'àmbit autonòmic, nacional i europeu.

f)

Col·laborar en la coordinació dels recursos autonòmics en l'àmbit de la recerca, el
desenvolupament i la innovació, així com desenvolupar iniciatives per a l'explotació de
sinergies en instruments de finançament a la recerca, el desenvolupament i la innovació.

g)

Representar instrumentalment l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i els ens de dret públic o de dret privat integrats en el sector públic instrumental de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en l'àmbit de la recerca, el desenvolupament i la
innovació davant d'agents i organismes nacionals i internacionals.

h)

Definir i desenvolupar polítiques de captació, retenció, capacitació i gestió de talent
innovador a les Illes Balears.

i)

Gestionar la divulgació tècnica de la ciència i la innovació a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears fomentant l'interès i la participació de la societat civil en la recerca, el
desenvolupament tecnològic i la innovació, mitjançant l'ús de portals temàtics i xarxes
socials, així com la realització de jornades, seminaris, taules d'experts i formats de
divulgació tradicionals.

j)

Planificar i gestionar infraestructures físiques i de comunicacions al servei de les polítiques
de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació de la Comunitat Autònoma de les Illes
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Balears, incloent-hi infraestructures d'emprenedoria de base tecnològica i laboratoris. La
Fundació s'ha d'ocupar en particular de la realització de totes les operacions que resultin
necessàries per a la planificació, la urbanització, la promoció, el desenvolupament integral i
la gestió del Parc Balear d'Innovació Tecnològica, d'ara endavant ParcBIT.
k)

Donar servei de suport a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i als
ens instrumentals que en depenen mitjançant la realització d'activitats de provisió de
serveis i d'enginyeria de sistemes en el camp de les tecnologies de la informació i de les
telecomunicacions.

l)

Promoure la generació de coneixement en l'àmbit científic i tècnic en les àrees de
coneixement establertes en els plans de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears.

m) Realitzar iniciatives formatives que permetin la implantació dels fins fundacionals.
n)

Qualsevol altre relacionat amb els que ja s'han esmentat que acordi el Patronat de la
Fundació.

o)

Conservar les obres d'urbanització i mantenir les dotacions i instal·lacions dels serveis
generals del ParcBIT.

DADES BÀSIQUES
Tipus d’ens: Fundació del sector públic
Normativa de creació i Estatuts

-

Acord del Consell de Govern de 7 de setembre de 2012 pel qual s’autoritza la creació de la
Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia, a fi d’integrar les societats anònimes Parcbit
Desenvolupament, SA, i BITEL, Balears Innovació Telemàtica, SA, com també la Fundació
Illes Balears per a la Innovació Tecnològica (BOIB núm. 135 de 13 de setembre)

-

Acord del Consell de Govern de 26 de juliol de 2013 pel qual s’autoritza la modificació dels
Estatuts de la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (BOIB núm. 105 de 27 de juliol)

-

Acord del Consell de Govern de 18 de desembre de 2015 pel qual s’atorga l’autorització
prèvia per a la modificació estatutària de la Fundació BIT (BOIB núm. 185 de 22 de
desembre)

-

Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2016 pel qual s’atorga l’autorització prèvia
per a la modificació estatutària de la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (BOIB núm 61
de 14 de maig)
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-

Resolució de la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme de 24 d'agost de
2018 per la qual s'aproven les noves tarifes per a l'execució dels encàrrecs de gestió que
facin a la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors (BOIB num 114, de 15 de
setembre de 2018)

-

Acord del Consell de Govern de 7 de febrer de 2020 pel qual s ’atorga l’autorització prèvia
per a la modificació estatutària de la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (BOIB núm. 8
de febrer de 2020)

DADES DEL CONTACTE
Centre Empresarial Son Espanyol del ParcBit
Ctra. de Valldemossa, km 7,4.
C/ Laura Bassi, 1, 07121, Palma

Plànol de situació
Telèfon 971 17 60 60 Fax 971439780
Correu electrònic: info@fundaciobit.org
Horari d’atenció a Recepció: de dilluns a divendres de 8 a 15.30 hores.

•

CENTREBIT MENORCA

Polígon Industrial, La Troxa. Av. d’es Camp Verd, 4, 07730
Alaior – Menorca
Telèfon: 971 17 77 09
E-mail: menorca@fundaciobit.org
Horari d’atenció a Recepció: de dilluns a divendres de 9 a 14.30 hores.
Cada empresa del CentreBit té el seu propi horari d’atenció.

WEBS
Web institucional CAIB
Web institucional de l’entitat
Centrebit Menorca
Portal de transparència
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ORGANIGRAMA
D’acord amb el disposat en els estatuts, els òrgans de direcció de la Fundació BIT són els següents:
a) El patronat
b) El president.
Els altres òrgans de direcció de la Fundació són:
a) El gerent
b) El delegat territorial de la Fundació a l’Illa de Menorca.
Organització

RESPONSABLES
Gerent: Álvaro Medina Ballester
Podeu accedir a les seves dades biogràfiques, retribucions, declaració d’adhesió al Codi ètic i
declaracions de béns i activitats fent clic aquí.
Delegada Territorial en Menorca: Carmen Crespo Canales
Podeu accedir a les seves dades biogràfiques, retribucions, declaració d’adhesió al Codi ètic i
declaracions de béns i activitats fent clic aquí.
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CONTINGUTS DE TRANSPARÈNCIA
Pressuposts
Els pressuposts dels ens del sector públic estan publicats en el Tom 4 (ens del sector públic) dels
pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de cada any, on es troben distribuïts
segons el tipus d'ens que sigui.
El pressupost de la Fundació BIT es pot consultar cercant aquest ens entre les fundacions del sector
públic.

Podeu trobar dades clares en la part de pressuposts del sector públic, de la pàgina que publica la
Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors, “Com i en què gasta el Govern de les Illes Balears”, del
Govern clicant aquí i cercant aquest ens.

Despeses de manutenció, transport i viatges i registre d'obsequis del gerent i la delegada
territorial

•

Podeu consultar les despeses de manutenció, transport i viatges i el registre d'obsequis del
gerent aquí.

•

Podeu consultar les despeses de manutenció, transport i viatges i el registre d'obsequis de
la delegada territorial en Menorca aquí.
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Els comptes anuals la fundació BIT
Les comptes anuals es troben publicats a l’apartat corresponent (fundacions) del Compte General de
cada any. A la pàgina web de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
es pot consultar l’últim Compte General aprovat així com els comptes aprovats d’anys anteriors.
Per això, deu d’entrar en el Compte de l’any que cerqueu, anar a l’apartat “Fundacions” i elegir
aquest ens en la llista de la pestanya que trobareu.
Auditoria de comptes de la Fundació BIT
Contractació
Trobareu tota la informació necessària sobre contractació de la Fundació BIT de les Illes Balears en
el seu perfil del contractant, de la Plataforma de Contractació del Sector Públic, clicant aquí.
Després podeu anar a “LICITACIONS” i veureu les

contractacions d'aquest ens. Si consulta la

pestanya de «CONTRACTES MENORS» , podrà veure els d'aquest ens.
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La Fundació BIT té a la seva disposició, en el seu Portal de transparència, informació sobre la seva
activitat contractual.
Per a informació sobre l'activitat contractual de la Fundació BIT, des de juny de 2008 fins el 23 de
juliol de 2017 heu d’anar a la Plataforma de Contractació de la CAIB, al seu perfil del contractant.

Dades estadístiques de l'activitat contractual
A continuació, podeu veure el resum dels contractes de la Fundació BIT durant l'any 2020.

Si voleu cercar informació d’altres anys o en format fulla de càlcul podeu consultar la pàgina
principal de Dades estadístiques en matèria de contractació del Portal de transparència del Govern.

Registre de Convenis i Acords
Període mitjà de pagament del web de Finances del Sector Públic del Govern de les Illes
Balears
També la Fundació BIT té a la seva disposició informació sobre el període Mitjà de Pagament als
proveïdors (PMP)
Línies d’actuacions
Encàrrecs rebuts per la FundacióBit com a mitjà pròpi de la Comunitat Autònoma: aquí
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Economia i finances
Podeu veure més informació sobre ingressos, bens, pressuposts, comptes anuals, període mitjà de
pagament a proveïdors etc. feu clic

aquí.

Personal
En aquesta pàgina del seu Portal trobareu informació sobre la seva relació de llocs de feina,
categories professionals i ofertes de feina.

