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Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 10 de
setembre de 2021 per la qual es publica la relació de convenis subscrits pel Servei
de Salut de les Illes Balears durant el segon quadrimestre del 2021 i amb caràcter
extraordinari del primer quadrimestre del 2021
Fonaments de dret
L'article 21 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern
de les Illes Balears, estableix que els òrgans de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
durant els primers vint dies dels mesos de gener, maig i setembre de cada any una
relació dels convenis subscrits en el quadrimestre anterior, tant si són amb una altra
administració pública com amb una entitat privada.
Per tot això, dict la següent
Resolució
Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la relació de convenis subscrits pel
Servei de Salut de les Illes Balears durant el segon quadrimestre del 2021 i amb
caràcter extraordinari convenis del primer quadrimestre del 2021, que figura en
l'annex d'aquesta resolució.
Palma, 27 de setembre de 2021
El director general
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ANNEX
Convenis signats entre els mesos de maig i agost de 2021
‒

Acord de col·laboració entre Iqvia Information, SA, i el Servei de Salut de les Illes
Balears per al desenvolupament i consens d'una metodologia d'anàlisi, valoració i
visualització de les cures a pacients amb càncer de pit de l'Hospital Universitari
Son Espases. Signat el 21 de maig de 2021.

‒

Conveni de col·laboració per a l'atenció de lesionats en accident de trànsit
mitjançant serveis d'emergències sanitàries per als exercicis 2021-2023 en l'àmbit
de la sanitat pública entre el el Consorcio de Compensación de Seguros, la Unión
Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguros (UNESPA)i el Servei de Salut.
Signat el 5 de maig de 2021.

‒

Conveni d'adhesió a la xarxa digital de comunicacions mòbils en grup tancat
d'usuaris entre l'entitat pública empresarial de Telecomunicacions i Innovació de
les Illes Balears i el Servei de Salut de les Illes Balears. Signat el 7 de juny de 2021.

‒

Pròrroga del conveni per encàrrec de gestió entre el Servei de salut de les Illes
Balears i l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per a la prestació d'assistència
sociosanitària a pacients de durada llarga de l'Hospital de Manacor en la
Residència de Felanitx. Signat el 31 de maig de 2021.

‒

Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Formació Professional i
el Servei de Salut de les Illes Balears per a la formació del personal docent de
centres d'educació secundària obligatòria sostinguts amb fons públics en
tècniques bàsiques de reanimació cardiopulmonar. Signat el 9 de juliol de 2021.

‒

Conveni entre el Servei de Salut de les Illes Balears i la Societat Concessionària
Hospital Universitari Son Espases per a l'allotjament dels usuaris de Menorca i les
Illes Pitiusas que hagin de pernoctar a Mallorca (HUSE) per raons d'assistència
sanitària. Signat el 16 d'abril de 2021.

‒

Conveni de col·laboració entre el Servei de Salut de les Illes Balears i la fundació
privada Isglobal per a l'accés a dades de caràcter personal (Història Clínica i
Gestlab) necessaris per valorar un estudi sobre l'hepatitis C. Signat el 29 de juny
de 2021.

‒

Conveni de col·laboració entre el Servei de Salut de les Illes Balears i la Fundació
d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les
Illes Balears, relatiu a material per a la prevenció de la COVID-19. Signat el 27
d'abril de 2021.

‒

Conveni de col·laboració empresarial entre el Servei de Salut de les Illes Balears,
Otsuka Pharmaceutical, SA, i Associació Sport to Live per dur a terme la
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programació «Esport i Salut» en pacients amb trastorn mental de l'Hospital
Universitari Son Llàtzer. Signat el 26 de maig de 2021.
‒

Conveni entre el Servei de salut de les Illes Balears i l'Associació de Lluita Antisida
de les Illes Balears (ALAS) per establir els mètodes i les condicions a fi de dirigir i
coordinar les intervencions d'ALAS configurades com un servei voluntari per als
pacients i els seus familiars a totes les gerències del Servei de Salut de les Illes
Balears. Signat el 4 de juny de 2021.

‒

Conveni entre l'entitat pública empresarial Gestió Sanitària i Assistencial de les
Illes Balears i AENA SME, SA, per a la realització de controls sanitaris en els
aeroports de Palma de Mallorca, Eivissa i Menorca amb motiu de la crisi sanitària
provocada per la COVID-19. Signat el 19 de maig de 2021.

‒

Conveni de col·laboració entre el Servei de salut de les Illes Balears, SEAT, Vueling,
Melià, Baleària i Autos Menorca, per a la col·laboració en el Pla de Vaccinació
Massiva de les Illes Balears durant el termini de juny a agost amb l'arribada
massiva de vaccins. Signat el 16 de juny de 2021.

‒

Cinquena pròrroga del Protocol d'intencions entre el Govern de les Illes Balears i
la Fundación Amancio Ortega Gaona per a la donació dels imports corresponents
als costos d'adquisició de determinat equipament. Signat el 7 de juliol de 2021.

‒

Conveni de col·laboració entre el Servei de Salut de les Illes Balears i la Universitat
Jaume I, la Universitat Politècnica de València, la Universitat de València, la
Universitat de les Illes Balears, la Universitat de Saragossa, la Fundación Instituto
de Investigación Sanitaria Aragón, l'Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud i
l'Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, per al desenvolupament
d'activitats d'interès general sense accés a dades personals. Signat el 28 de maig
de 2021.

‒

Protocol general d'actuació entre el Servei de Salut de les Illes Balears i Unió
Balear d'Entitats Sanitàries sobre la contractació de llits d'hospitalització i unitats
de crítics a causa de la pandèmia COVID 19. Signat el 22 de gener de 2021

‒

Conveni de col·laboració formativa entre l'ISFP AMUSAL i el Servei de Salut de les
Illes Balears, Gerència d'Atenció d'Urgències 061 Balears per a la realització de
pràctiques professionals no laborals en l'especialitat formativa de tècnic en
emergències sanitàries. Signat el 28 de maig de 2021.

‒

Conveni de col·laboració formativa entre el grup Implika Educación, SL, i el Servei
de Salut de les Illes Balears, Gerència d'Atenció d'Urgències 061 Balears, per a la
realització de pràctiques professionals no laborals en l'especialitat formativa de
tècnic en emergències sanitàries. Signat el 9 de juny de 2021.
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‒

Conveni entre la Gerència d'Atenció d'Urgències GAU 061 Balears del Servei de
Salut de les Illes Balears i la Societat Espanyola de Medicina d'Urgències i
Emergències per desenvolupar activitats formatives en l'àmbit del suport vital
bàsic i avançat associat al trauma greu. Signat el 12 d'agost de 2021.

‒

Acord entre Acadèmia Dental de Mallorca, SL (CFP ADEMA), i el Servei de Salut de
les Illes Balears, Gerència d'Atenció d'Urgències 061 Balears, per a la realització de
pràctiques professionals no laborals de l'especialitat formativa transport sanitari,
acció formativa 182/21. Signat el 26 d'agost de 2021.

‒

Acord entre el Regiment d'Infanteria, Palma 47; (Ministeri de Defensa) i el Servei
de Salut de les Illes Balears, Gerència d'Atenció d'Urgències 061 Balears, per a la
realització de pràctiques professionals no laborals de l'especialitat formativa
transport sanitari, acció formativa 131/19. Signat l'1 de juliol de 2021.

‒

Conveni entre l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera i la Universitat CEU Cardenal
Herrera per a la realització de pràctiques formatives per part d'estudiants. Signat
el 6 de maig de 2021.

‒

Conveni entre l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera i la Universidad de Granada,
per a la realització de pràctiques formatives per part d'estudiants. Signat el 10 de
juny de 2021.

‒

Conveni entre l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera i l'Institut de Formació
Contínua de la Universitat de Barcelona per a la realització de pràctiques
formatives per part d'estudiants. Signat el 28 de juliol de 2021.

Convenis signats entre els mesos de gener i abril de 2021
‒

Novació modificativa del conveni marco de col·laboració-aliança estratègica entre
l'Hospital Clínic de Barcelona i el Servei de Salut de les Illes Balears per a la
implementació del trasplantament de fetge a l'Hospital Universitari Son Espases.
Signat el 15 de gener de 2021.

‒

Conveni de col·laboració entre el Servei de Salut de les Illes Balears i l'Institut
Social de la Marina en l'àmbit de la cessió o comunicació de dades de caràcter
personal i l'accés als sistemes d'informació necessaris per a la realització dels
reconeixements mèdics d'embarcament marítim. Signat el 26 d'abril de 2021.

‒

Conveni entre el Servei de Salut de les Illes Balears i la Societat Balear de Medicina
Familiar i Comunitària (IBAMFIC) per dotar la població d'eines, habilitats i recursos
per gestionar aspectes bàsics de la salut per mitjà de vídeos educatius. Signat el
19 de gener de 2021.

‒

Conveni de col·laboració entre el Servei de Salut de les Illes Balears i la Universitat
de les Illes Balears per a la gestió conjunta del Centre de Simulació Clínica de

C/ de la Reina Esclarmunda, 9
07003 Palma
Tel. 971 17 5600
ibsalut.es

4

l'Hospital Universitari Son Espases i el desenvolupament d'un programa de
simulació clínica. Signat el 15 de gener de 2021.
‒

Conveni entre la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, l'Institut Social
de les Forces Armades, la Mutualitat General Judicial i el Servei de Salut de les Illes
Balears, per a la integració del col·lectiu dels seus titulars i beneficiaris en el
sistema de recepta electrònica. Signat el 22 de gener de 2021.

‒

Conveni de col·laboració entre el Servei de Salut, el Col·legi Oficial de Farmacèutics
de les Illes Balears i l'empresa Tandem Innova y Desarrolla, SL, per al
desenvolupament de la integració del sistema de gestió de la prestació
farmacèutica a les oficines de farmàcia i recepta electrònica. Signat el 15 de gener
de 2021.

‒

Pròrroga del conveni subscrit entre el Servei de Salut de les Illes Balears i
l'Agrupació Empresarial d'Agències de Viatges de Balears (AVIBA) en relació amb
l'expedició de passatges per a usuaris del Servei de Salut que requereixin
desplaçar-se entre illes o a la Península per rebre assistència sanitària. Signat el 18
de gener de 2021.

‒

Conveni entre el Servei de Salut de les Illes Balears i l'entitat Unió Balear d'Entitats
Sanitàries (UBES) per a la cobertura de l'assistència sanitària a ciutadans
estrangers comunitaris i britànics per patologia COVID 19. Signat el 28 de juliol de
2021.

‒

Conveni de cooperació educativa entre la Gerència d'Atenció d'Urgències 061
Balears i la Universidad de Vigo per realitzar pràctiques acadèmiques externes.
Signat el 21 d'abril de 2021.

‒

Acord entre Acadèmia Dental de Mallorca, SL (CFP ADEMA), i el Servei de Salut de
les Illes Balears, Gerència d'Atenció d'Urgències 061 Balears, per a la realització de
pràctiques professionals no laborals de l'especialitat formativa en transport
sanitari, acció formativa 641/19. Signat el 25 de febrer de 2021.

‒

Acord de col·laboració entre Unelag Formación, SL (Instituto Superior de
Formación Profesional Sanitaria Claudio Galeno) i el Servei de Salut de les Illes
Balears, Gerència d'Atenció d'Urgències 061 Balears, per a la realització de
pràctiques professionals no laborals en l'especialitat formativa de tècnic en
emergències sanitàries. Signat el 30 d'abril de 2021.

‒

Conveni de col·laboració entre el Servei de Salut dels Illes Balears, la Gerència
d'Atenció d'Urgències 061 Balears i la fundació privada Institut de Formació
Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) per a la realització de pràctiques
externes formatives no professionals. Signat el 30 d'abril de 2021.

‒

Conveni entre el Servei de Salut de les Illes Balears i l'Ajuntament
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de Ciutadella, pel qual se cedeixen per a ús sanitari espais i d’altres
elements materials de la Sala Multifuncional de Ciutadella de Menorca i es
presten determinats serveis. Signat el 2 de març de 2021.
‒

Resolució de la directora gerent de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes
Balears (IDI) pel qual s'autoritza l'ús temporal de la Sala Blava i una part del
pavelló superior del Recinte Firal de Maó i el préstec de material modular al Servei
Balear de Salut (Àrea de Salut de Menorca-Hospital Mateu Orfila). Signat el 5 de
març de 2021.

‒

Conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes entre
l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera i la Universitat de Barcelona. Signat l'11 de
gener de 2021.

‒

Conveni entre l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera i el Consell Insular d'Eivissa
per a la realització de sessions formatives per part dels especialistes sanitaris en
matèria de formació. Signat el 13 d'abril de 2021.
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