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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

10134 Relació dels convenis de col·laboració signats en el segon quadrimestre de l'exercici 2017 per part de
la Fundació Banc de Sang de les Illes Balears

1.

a.- Col·laborador: Serveis Ferroviaris de Mallorca
b.- Descripció de l'objecte de la col·laboració: col·laboració en la promoció 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
f.- Data formalització: 02/06/2017
g Vigència: 2 anys (fins el dia 01/06/2019), prorrogable fins 4 anualitats de manera expressa a través d’un annexa, si la avaluació final del
projecte és positiva
h.- Informe serveis jurídics de la Conselleria de Salut: 21/03/2017
j Autorització Direcció General de Pressuposts: 05/04/2017
k Inscrit en el Registre de Convenis (pendent)

2.

a.- Col·laborador: Universitat Autònoma de Barcelona
b.- Descripció de l'objecte de la col·laboració: pràctiques formatives curriculars
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: 02/06/2017
g Vigència: d’un curs acadèmic (2016-2016), prorrogable fins 4 anys per anualitats de manera expressa mitjançant un annexa, si la avaluació
final del projecte és positiva
h.- Informe serveis jurídics de la Conselleria de Salut: 26/05/2017
j Autorització Direcció General de Pressuposts: no es preceptiva segons l’art. 17 del Decret 75/2004
k Inscrit en el Registre de Convenis (pendent)

 

 Palma, a 7 de septiembre de 2017

Fundació Banc de Sang i Teixits,
(per delegació de Patronat de 26/06/2017)

D. Ismael Gutiérrez Fernández
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