FITXA DE TRANSPARÈNCIA
(Data d'actualització: 13/04/21)

FUNDACIÓ BANC DE SANG I TEIXITS DE LES ILLES BALEARS
OBJECTE
L'objecte de la Fundació és l'organització funcional de l'hemodonació, l'hemoteràpia i la donació de
teixits a les Illes Balears, sense perjudici de perseguir altres finalitats complementàries a la indicada.
S'entén com a teixit tot aquell producte d'origen humà destinat al seu ús terapèutic.
A aquest objecte, els fundadors afecten el patrimoni fundacional.
Per desenvolupar correctament l'objecte fundacional, són finalitats de la Fundació les següents:
•

La promoció, la potenciació i el desenvolupament de l'hemodonació voluntària, que es pot
dur a terme en col·laboració amb les diferents associacions que disposaran dels mitjans
necessaris per realitzar-ne la funció.

•

La programació de totes les extraccions de sang, amb la col·laboració de les associacions
que integren la Federació Balear, en coordinació amb la direcció tècnica del Banc de Sang.

•

El processament de totes les unitats de sang recollides de forma extrahospitalària i
intrahospitalària.

•

El proveïment de sang i els derivats a tots els hospitals i centres sanitaris públics i privats de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, d'acord amb les seves necessitats.

•

El fraccionament de sang per a la producció d'hemoderivats bàsics, que en una primera fase
són els següents: plasma fresc, plasma per a alimentació parenteral, plaquetes
crioprecipitat i fibrinogen. Posteriorment i d'acord amb les necessitats tant nacionals com
comunitàries, es potenciarà l'obtenció de nous derivats per acomplir amb l'objectiu final del
propi proveïment en el tractament de les coagulopaties.

•

Responsabilitzar-se de l'intercanvi de plasma que es realitzi entre els bancs de sang que en
depenen i d'autoritzar l'enviament de plasma a la indústria productora de plasma i derivats.

•

Control de qualitat dels reactius utilitzats i de la tecnologia referent a la transfusió.

•

Centre de referència de problemes derivats d'immunohematologia i hemoteràpia.

•

Tipificació HLA per a sang i teixits.

•

Supervisar el compliment de la normativa bàsica d'avaluació de qualitat de tots els bancs de
sang ubicats en el territori assignat.

•

Disposar d'un inventari actualitzat referent a donants, recursos humans i materials i
activitats dels diferents bancs de sang i de les necessitats de sang, plasma i hemoderivats
d'àmbit territorial assignat.

•

Establir programes i implantar cursos tendents a garantir la formació de professionals en
matèria d'hemoteràpia.
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•

Desenvolupar la infraestructura necessària per a la criopreservació de la sang i els seus
derivats, així com la medul·la òssia.

•

Qualsevol altra activitat tendent a la planificació, coordinació i millora del tractament i
distribució de sang i dels seus derivats en l'àmbit de les Illes Balears.

•

Realització de les determinacions analítiques que estiguin dins les competències del centre
on s'hagin sol·licitat per part dels hospitals d'àrea d'actuació (proves de compatibilitats
pretransfusional, VIH, marcadors d'hepatitis, anèmies hemolítiques...).

•

Coordinar els processos d'obtenció de teixits, conservats i atendre de forma directa les
necessitats de teixits en el seu àmbit d'actuació o d'altres àrees que li ho sol·licitin.

•

Divulgar entre la ciutadania l'interès i la necessitat de fer efectiva la donació de teixits per
fer-ne possible el tractament i l'aplicació en programes de trasplantament i d'empelts
destinats a l'atenció sanitària de la població.

•

Gestionar les donacions de teixits que rebi l'entitat i fer-les efectives mitjançant les
tècniques adequades a la seva obtenció.

•

Aplicar als teixits obtinguts les tècniques de preservació adequades per a la destinació
terapèutica, bé sigui per ella mateixa o bé a través d'entitats especialitzades.

•

Gestionar i fer efectiva la distribució de teixits, i atendre sempre i estrictament criteris de
disponibilitat i necessitat assistencial, en funció dels acords de col·laboració i prestació de
serveis que subscrigui.

•

Establir vincles de relació i col·laboració amb centres i entitats que puguin facilitar l'obtenció
desinteressada de sang i de teixits humans, així com formar part de la relació de centres
autoritzats i de les xarxes reconegudes d'entitats homòlogues.

•

Promoure la captació de recursos econòmics necessaris a les finalitats de l'entitat i procurarne la millor administració.

•

Promoure les activitats d'estudi i d'investigació relacionades amb les finalitats de la
Fundació.
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DADES BÀSIQUES
Tipus d'ens: Fundació del sector Públic

Normativa de creació i Estatuts

-

Resolució del conseller de Salut i president de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears de 13 d’octubre de 2014 per la qual s’ordena la publicació de la modificació dels
Estatuts d’aquesta Fundació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 150 de 1 de
novembre)

-

Resolució de la consellera de Salut i Consum i presidenta de la Fundació Banc de Sang i
Teixits de les Illes Balears de 22 de desembre de 2020 per la qual s’ordena la publicació de la
modificació dels Estatuts d’aquesta Fundació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB
núm. 09 de 21 de gener)

-

Altra normativa reguladora

DADES DE CONTACTE
MALLORCA
C/ de Rosselló i Caçador, 20,
07004 Palma
Plànol de situació
Horari donacions: de dilluns a divendres de 8h. a 20.30h. i dissabtes de 9h. a 13.30h.
Telèfon 971 764433 – Fax (No disposa de número de fax)

MENORCA
C/ Pintor Calbó, 71 Maó (Illes Balears) E-07703
Horari donacions: tots els dijous de 17h. a 21h.
Telèfon 971 36 97 54
Plànol de situació
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EIVISSA
Hospital Can Misses Vell (Edifici J devora Urgències)
C/ Corona s/n -Eivissa E-07800
Horari donacions: tots els dijous de 10 a 14h. i de 17h. a 21h.
Telèfon 971 30 24 68
Plànol de situació

•
•
•

Formulari de contacte
Queixes i suggeriments
Reclamacions i denúncies

WEBS
Web institucional CAIB
Web institucional de l’entitat
Xarxes socials

ÒRGANS DE DIRECCIÓ
D’acord amb el disposat en els estatuts de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears,
l’òrgan de govern i representació de la Fundació és el Patronat, que ha de comptar amb una
Comissió Delegada. Podeu veure la composició del Patronat aquí.
Per altra banda, l’òrgan de direcció, administració i gestió ordinària és el director gerent.
En tot cas, el règim dels òrgans de direcció s’ha de sotmetre als límits que reglamentàriament
estiguin establerts.
Són òrgans de consulta i col·laboració totes aquelles comissions creades en el si del Patronat per
afavorir, estimular i promoure la realització de les activitats que són objecte i finalitat de la Fundació.
•

Organigrama de l'entitat

RESPONSABLES
Director gerent: Ismael Gutiérrez Fernández
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Podeu accedir a les seves dades biogràfiques, retribucions, declaració d’adhesió al Codi ètic i
declaracions de béns i activitats fent clic aquí.

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 Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, es pot consultar cercant entre
les fundacions dels 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 director gerent
Podeu consultar les despeses de manutenció, transport i viatges i registre obsequis aquí.

Els comptes anuals de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears
Els comptes anuals de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears 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 (abaix, en els accessos directes).
Per això, heu 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.
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Auditoria de comptes de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

Contractació
Trobareu tota la informació necessària sobre contractació de la Fundació Banc de Sang i Teixits 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.

Per a informació sobre l'activitat contractual de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears
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.

•

Més informació per contractar amb la Fundació.
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Dades estadístiques de l’activitat contractual
A continuació, podeu veure el resum dels contractes de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears durant l'any 2020.

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

Registre de Convenis i Acords
En aquest registre podrà consultar tant els convenis subscrits per la Fundació Banc de Sang i Teixits
de les Illes Balears
Relació de Convenis
Període mitjà de pagament
Memòries d’activitats
Memòries econòmiques
Recursos Humans
Convocatòries de feina
Qualitat
Assoliments
Noticies

i
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Tarifes
Ajudes, beques i subvencions. Podeu cercar en la seu electrònica si hi ha procediments oberts.
-Subvencions
-Concessions: Podeu consultar, en la Base de Dades Nacional de Subvencions, las concedides per
la Fundació Banc de Sang i Teixits de las Illes Balears aquí. Passos per localitzar-les: cliqueu en
Comunitats Autònomes (Illes Balears) i dins DEPARTAMENTO, cerqueu i cliqueu en l'entitat. Desp´rés,
en PROCESAR CONSULTA.

