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Convocatòria d’una sessió informativa sobre la consulta preliminar de 
mercat relativa a la recerca de solucions per a un sistema d’informació 
sanitari destinat als hospitals de nivell 2 i de cures intermèdies del Servei de 
Salut de les Illes Balears (Projecte SISN2+) 
 
La Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears, ens públic de caràcter 
autònom adscrita la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears, 
organitza el proper 18 de maig una sessió informativa sobre la consulta 
preliminar de mercat publicada en la Plataforma de Contractació del Sector Públic 
per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut signada el 7 de  
maig de 2020. 
 
La Direcció General del Servei de Salut ha previst que es dugui a terme una 
licitació que té per objecte implementar un sistema d’informació sanitari únic per 
als hospitals de nivell 2 (Hospital Universitari Son Llàtzer, Hospital de Manacor, 
Hospital Comarcal d’Inca, Hospital Mateu Orfila, Hospital Can Misses i Hospital de 
Formentera) i per als hospitals de cures intermèdies (Hospital Psiquiàtric, Hospital 
General i Hospital Joan March) que permeti donar suport a una assistència 
sanitària integral, multidisciplinària, multicentre i centrada en el pacient a fi de 
donar-li cobertura en la mobilitat, de manera que millorin la qualitat assistencial i 
les necessitats de gestió en l’àmbit sanitari. 
 
Totes les persones que estiguin interessades en assistir-hi s’han de registrar 
enviant el formulari d’inscripció al correu electrònic sscc.consulta.sisn2@ssib.es  
indicant en l’assumpte «Inscripció sessió informativa 18-05-2020». La inscripció és 
gratuïta. 
 
Amb la finalitat de fer d’aquesta sessió una jornada productiva seria interessant 
poder disposar de les preguntes que els assistents pretenguin formular, 
especialment aquelles la resposta de les quals es basi en dades objectives que 
sigui necessari recopilar. D’aquesta manera, el Servei de Salut podrà aportar 
aquestes dades sense necessitat de posposar la resposta. Per això, convidam tots 
els assistents a formular les seves preguntes, que poden remetre al mateix correu 
electrònic indicant en l’assumpte «Preguntes prèvies sessió informativa 18-05-
2020». 
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Això no obstant, en el programa de la jornada es preveu un espai per formular, 
posteriorment a l’exposició del projecte, totes les preguntes oportunes. 
 
Organització 
Unitat d’Innovació i Projectes Corporatius 
Servei de Salut de les Illes Balears 
 
Data 
Palma, 18 de maig de 2020 
 
Enllaç a la sessió 
Es remetrà a totes les adreces de correu electrònic recollides en el formulari 
d'inscripció per a la sessió informativa de la consulta preliminar del 
mercat del Projecte SISN2+. 
 
Programa 
 
9:30-9.45 h Obertura de la sessió 

 Fernando Barturen, coordinador de Sistemes d’Informació 
Clínics del Servei de Salut de les Illes Balears 

 
9.45-11.30 h Presentació del repte 

Fernando Barturen, coordinador de Sistemes d’Informació 
Clínics del Servei de Salut de les Illes Balears 

Angélique Groh, coordinadora de Sistemes d’Informació 
Sanitaris dels Hospitals de Nivell 2 i de Cures Intermèdies 
del Servei de Salut de les Illes Balears 

Jorge Gómez, enginyer superior de la Subdirecció de 
Tecnologies de la Informació del Servei de Salut de les Illes 
Balears 

Ángel Cogolludo, tècnic de la funció administrativa de la 
Unitat d’Innovació i Projectes Corporatius del Servei de 
Salut de les Illes Balears 

 
11.30-12.00 h Pausa 
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12.00-13.00 h Resposta a les preguntes rebudes prèviament a la sessió 

Fernando Barturen, coordinador de Sistemes d’Informació 
Clínics del Servei de Salut de les Illes Balears 

Angélique Groh, coordinadora de Sistemes d’Informació 
Sanitaris dels Hospitals de Nivell 2 i de Cures Intermèdies 
del Servei de Salut de les Illes Balears 

Jorge Gómez, enginyer superior de la Subdirecció de 
Tecnologies de la Informació del Servei de Salut de les Illes 
Balears 

Ángel Cogolludo, tècnic de la funció administrativa de la 
Unitat d’Innovació i Projectes Corporatius del Servei de 
Salut de les Illes Balears 

 
13.00-14.00 h Torn obert de paraules 
 
14.00h Tancament de la sessió 


