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GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE LES ILLES BALEARS
OBJECTE
L’ entitat Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears, GSAIB, adscrita a l’IB-Salut, té per
objecte prestar serveis de suport a l’activitat assistencial del centres sanitaris del Servei de Salut
de les Illes Balears i de la Xarxa Sanitària Pública de les Illes Balears.
En aquest sentit, en règim de dret privat, pot dur a terme totes les actuacions que consideri
convenients per al desenvolupament i el compliment de les seves finalitats i, en particular:
•

Serveis de transport sanitari en qualsevol de les seves modalitats.

•

Serveis de neteja i bugaderia.

•

Serveis de cuina, càtering i restauració en general.

•

Servei de manteniment d’instal·lacions i jardineria.

•

Altres serveis assistencials de caràcter sanitari.

•

Serveis d’atenció telefònica de la demanda assistencial, informació i orientació o consell
sanitari, i també la coordinació d’urgències i la col·laboració amb els serveis d’urgències i
d’emergències de les diferents administracions, com ara els serveis de protecció civil, els
cossos de prevenció i extinció d’incendis, els cossos i forces de seguretat de l’Estat, en les
situacions que ho requereixin.

DADES BÀSIQUES
Tipus d'ens: Entitat pública empresarial adscrita al Servei de Salut de les Illes Balears.
Normativa de creació i Estatuts

─

Article 39 de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressupostos generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017 pel qual es crea l'entitat
pública empresarial GSAIB amb la finalitat de prestar serveis de suport a l’activitat
assistencial que duen a terme els centres sanitaris del Servei de Salut de les Illes Balears
i la Xarxa Sanitària Pública de les Illes Balears

─

Decret 38/2017, de 28 de juliol, pel qual s’aproven els Estatuts de l’entitat pública
empresarial Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears (BOIB núm. 092 de 2017)

─

Resolució del president de Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears de 6 de
novembre de 2017 per la qual delega competències en el vicepresident de l’entitat
(BOIB núm. 141 de 2017)
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DADES DEL CONTACTE
Ctra. Valldemossa, 79
07120 Palma
Plànol de situació
Telèfon: Tel. 871 20 68 29

WEBS
Web institucional

ÒRGANS DE DIRECCIÓ
Els òrgans següents regeixen i administren GSAIB:
a. La Presidència: òrgan unipersonal superior de direcció de GSAIB. Càrrec que recau en el director
general del Servei de Salut.
b. La Vicepresidència: correspon a la persona titular de la Secretaria General del Servei de Salut de
les Illes Balears.
c. El Consell d'Administració: integrat per la Presidència, la Vicepresidència i els o les vocals.
d. El director o directora gerent: òrgan unipersonal de direcció de GSAIB, designat per la Direcció
General del Servei de Salut. El seu règim jurídic és el que determinen l'article 21 i concordants de la
Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. Les competències que els Estatuts i altres disposicions concordants que hi siguin aplicables
atribueixen al director gerent, i que anteriorment varen ser avocats pel president, s’han delegat en
el vicepresident de l’entitat, per Resolució del president de Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes
Balears de 6 de novembre de 2017 (BOIB)
Igualment, l’article 11 dels Estatuts, preveuen un màxim de dues places de personal directiu
professional amb contracte d’alta direcció.

RESPONSABLE
El Vicepresident, Manuel Palomino Chacón exerceix, per delegació (BOIB), les funcions que els
Estatuts i altres disposicions concordants que hi siguin aplicables atribueixen al director gerent.
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Per accedir a les seves dades biogràfiques, retribucions, declaració d’adhesió al Codi ètic i
declaracions de béns i activitats, feu clic aquí.

CONTINGUTS DE TRANSPARÈNCIA
Pressuposts
Els pressuposts dels ens del sector públic es troben publicats en el Tom 4 (ens del sector públic) de la
Llei de 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 GSAIB es pot consultar cercant entre les entitats públiques empresarials.

Podeu trobar dades mes 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 responsable
Podeu consultar les despeses de manutenció, transport i viatges i el registre d'obsequis

aquí
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Comptes anuals de GSAIB
Els comptes anuals de GSAIB

es troben publicats a l’apartat corresponent (Entitats Públiques

Empresarials i Societats Mercantils Públiques) del Compte General de cada any.
A la pàgina

web de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears podeu

consultar l’últim compte general aprovat, així com els comptes aprovats d’anys anteriors (abaix, en
els accessos directes)
Per consultar els comptes anuals del GSAIB, heu d’entrar en el Compte de l’any que cerqueu, anar a
l’apartat “Entitats Públiques Empresarials i Societats Mercantils Públiques” i triar aquest ens a la llista
de la pestanya que trobareu.
Auditoria de comptes de GSAIB

.

Contractació
Trobareu tota la informació necessària sobre contractació de GSAIB 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 consulteu la
pestanya de «CONTRACTES MENORS», podrà veure els d'aquest ens.

Dades estadístiques de l'activitat contractual
A continuació, podeu veure el resum dels contractes del GSAIB durant l'any 2020.
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Si voleu cercar informació d’altres anys o en format fulla de càlcul podeu consultar la pàgina
principal de Dades estadístiques en matèria de contractació del Portal de transparència del Govern.

Encàrrecs de gestió
Segons l’article 4 dels Estatuts, pot rebre encàrrecs de gestió. Fins a la data, no ha rebut cap
encàrrec.
Període mitjà de pagament
Podeu consultar el Període mitjà de pagament de GSAIB, cercant a questa entitat, en el mes que us
interessi aquí.

