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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
FUNDACIÓ BANC DE SANG I TEIXITS DE LES ILLES BALEARS

701 Relació dels convenis de col·laboració signats en el tercer quadrimestre de l'exercici 2016 per part de
la Fundació Banc de Sang de les Illes Balears

1.

a.- Col·laborador: Fundació Internacional Josep Carreras
b.- Descripció de l'objecte de la col·laboració: promoció de la donació i captació de potencials donants de medul·la òssia, la seva
incorporació dins del Registre de Donants, dins del Pla Nacional de Medul·la Òssia aprovat per la Comissió Nacional de Trasplantaments.
c.- Obligacions de contingut econòmic: cap
d.-Aportacions econòmiques que es deriven per als pressupostos de la CAIB: indeterminada
e.- Publicitat: www.fbstib.org, BOIB
f.- Data formalització: 03/08/2016
g Vigència: de 5 anys, prorrogable tàcitament per períodes d'un any, si no és denunciat amb 3 mesos d'antelació a la data del seu termini.
h.- Informe serveis jurídics de la Conselleria de Salut: 19/05/2016
j Autorització Direcció General de Pressupostos: 26/07/2016
k Inscrit en el Registre de Convenis (2016/6/71)

2.

a.- Col·laborador: Servei de Salut dels Illes Balears
b.- Descripció de l'objecte de la col·laboració: gestió del procés d'obtenció de sang de cordó umbilical en els hospitals del Servei de Salut
c.- Obligacions de contingut econòmic: cap
d.- Aportacions econòmiques que es deriven per als pressupostos de la CAIB: cap
e.- Publicitat: www.fbstib.org; , BOIB
f.- Data formalització: 23/09/2016
g  Vigència: des del 01/01/2017 al 31/12/2018, prorrogable per acord de les parts mitjançant un annex, amb 1 mes d'antelació a la seva data
de venciment
h.- Informe serveis jurídics de la Conselleria de Salut: 05/08/2016
j  Autorització Direcció General de Pressupostos: 21/09/2016
k  Inscrit en el Registre de Convenis (2016/6/100)

3.

a.- Col·laborador: CC La Salle
b.- Descripció de l'objecte de la col·laboració: realització de pràctiques formatives d'estudiants de formació professional
c.- Obligacions de contingut econòmic: cap
d.- Aportacions econòmiques que es deriven per als pressupostos de la CAIB: cap
e.- Publicitat: www.fbstib.org, BOIB
f.- Data formalització: 28/10/2017
g  Vigència: d'1 any
h.- Informe serveis jurídics de la Conselleria de Salut: 08/11/2016
j  Autorització Direcció General de Pressupostos: no es necessari en base a -art. 17.1 b) del Decret 75/2004, de 27 d'agost.
k  Inscrit en el Registre de Convenis (2017/6/2)

4

a.- Col·laborador: Agroilla SAT
b.- Descripció de l'objecte de la col·laboració: donar fruita per al refrigeri dels donants de sang en les seves campanyes de donació de sang
c.- Obligacions de contingut econòmic: cap
d.-Aportacions econòmiques que es deriven per als pressupostos de la CAIB: cap
e.- Publicitat: www.fbstib.org; , BOIB
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f.- Data formalització: 28/11/2017
g  Vigència: d'1 any, prorrogable per acord de les parts mitjançant un annex, amb 1 mes d'antelació a la seva data de venciment
h.- Informe serveis jurídics de la Conselleria de Salut: 05/10/2016
j   Autorització Direcció General de Pressupostos: 28/11/2016
k  Inscrit en el Registre de Convenis (pendent)

         

Palma, a 19 gener 2017

(Per delegació de Patronat del 14/12/2015)
D. Maria Ramos Monserrat
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