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Aquest espai només recull la informació d’interès per al personal del Servei 
A de Salmon t^^^^^^^hels conductes oficials de comunicació ni els 
H procediHnt^on^Ktratius corresponents.

H Per obt^B inform^B més específica sobre el contingut publicat, 
■ adreçai^Bs al def^tment o a l’àrea amb competències en la matèria.

https://www.ibsalut.es/
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SERVEIS CENTRALS
CENTRAL DE COMPRES

La Central Corporativa de Compres i Logística (C3L) es va constituir formalment l’any 2015, però la idea de la centralització 
començà a forjar-se l’any 2002 amb la creació d’un portal web (ibsalutcompra.com) i un catàleg de productes comú.

L’objectiu principal de la C3L és ser un ens col·laborador i facilitador encarregat de gestionar, controlar i coordinar les compres 
i la logística del Servei de Salut per a tots els centres que en depenen, rendibilitzant al màxim els recursos econòmics sense 
perjudici de la qualitat assistencial. La C3L gestiona l’obtenció de disponibilitat adequada de productes per mantenir la 
demanda i el nivell de qualitat assistencial requerits. Aprofita els avantatges econòmics de la contractació centralitzada, 
elimina les duplicitats, implantar procediments i circuits comuns, unificar el catàleg de productes, assoleix l’eficiència dels 
recursos i té una visió global.

En la data de tancament de l’exercici de 2021, la C3L havia gestionat més de 360 milions d’euros, 216 dels quals 
correspongueren a medicaments.

El futur passa per potenciar i consolidar el magatzem central creant un punt únic de distribució de materials estratègics o cap 
a ens externs.

Podeu obtenir-ne més detalls aquí.

https://www.ibsalut.es/es/servicio-de-salud/organizacion/organos-de-direccion/direccion-general/secretaria-general/subdireccion-de-coordinacion-administrativa/subdireccion-de-compras-y-logistica
https://www.ibsalut.es/


Alfonso Macias ha estat al capdavant del Servei del Control de Gestió Corporatiu des que es va crear, ara fa dotze anys. Aquest 
servei és el responsable de la comptabilitat interna o de gestió, és a dir, de (’anàlisi exhaustiva dels ingressos i les despeses del
Servei del Salut amb la finalitat que, abans de prendre qualsevol decisió, se’n pugui avaluar l’impacte econòmic que tindrà.
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Aquest bilbaí nascut l’any 1972 lidera un equip format per cinc persones que fan controls especialitzats de les diferents àrees i 
gerències i que han esdevingut imprescindibles a l’hora d’assessorar els gestors sanitaris en la recerca de (’eficiència. No és una 
qüestió menor, tenint en compte que et Servei gestiona aproximadament el 40 % de la despesa de la Comunitat Autònoma.

—Com funciona el control de gestió corporatiu?

— Nosaltres sol·licitam mensualment a cada gerència (hospitals, atenció primària, 061) el seu forecast —o compte d’explotació 
interna—, en el qual ens informen de la despesa que s’ha duit a terme i també de la previsió per als mesos vinents. Cada mes 
analitzam aquests forecasts comparant-los amb l’any anterior i també amb els objectius de despesa als quals s’havien 
compromès, i n’examinam les desviacions i n’assabentam la Direcció.

—Però, la salut és més que un compte de resultats...

— Evidentment, la sanitat pública és més complexa que això; en aquest sentit, l’avaluació que feim no és només de la despesa, sinó 
també de l’activitat. El nostre objectiu corporatiu a mitjà termini és analitzar la despesa, l’activitat i les llistes d’espera, atès que totes 
tres estan profundament interrelacionades. Per posar-ne un exemple, no és el mateix un hospital que augmenta la despesa 
mantenint la mateixa activitat que un altre que l’augmenta a conseqüència d’haver implantat un pla per reduir les llistes d’espera. 
Ambdós conceptes, analitzats per separat, no tenen sentit.

—Com veuen les gerències la vostra tasca?

— En els primers anys d’implantació va ser un poc difícil perquè hi havia un cert recel de les gerències, però amb el temps la 
implicació és cada cop més gran. S’ha demostrat que el control de la gestió és una eina molt útil en la millora de (’eficiència. Abans, 
primer es prenien (es decisions i després se n’analitzava (’impacte econòmic que tenien; ara és a (’inrevés: abans de prendre-les ja 
se sap quin impacte tindran.

—Què és el projecte ABAKOS ?

—ABAKOS és un projecte d’intel·ligència empresarial (Bl, per business intelligence) que es va posar en marxa l’any 2019 per 
integrar la comptabilitat analítica i de gestió de la despesa en el sistema d’intel·ligència de negoci del Servei. Ara som a la primera 
fase, en la qualja podem visualitzar la despesa. El pas següent serà fer el mateix amb l’activitat per tal d’interrelacionar-les totes 
dues en el futur.

https://www.ibsalut.es/
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INFOSALUT CONNECTA

Infosalut Connecta és nou servei d’informació sanitària, gestió i 
cita prèvia, dissenyat per donar suport i facilitar els tràmits no 
tan sols als usuaris del Servei de Salut sinó també a turistes i 
persones desplaçades, i per millorar (’accessibilitat a l’atenció 
primària.

L’Horari d’atenció és de 7.00 a 21.00 h del dilluns al dissabte 
i de 8.00 a 21.00 h el diumenge i els dies festius.

Què permet fer Infosalut Connecta?:

• Demanar, confirmar o anudar una cita.
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Obtenir informació general i suport e 
sobre el transport sanitari programat.

• Demanar informació general sobre els serveis, els centres de 
salut i les unitats bàsiques de salut.

Fer consultes i tràmits administratius.

suport en la gestió de tràmits.

> En

https://www.ibsalut.es/
https://www.ibsalut.es/es/actualidad-ibsalut/noticias-para-la-ciudadania/4072-salud-pone-en-marcha-el-servicio-de-atencion-telefonica-infosalut-connecta-para-mejorar-la-accesibilidad-a-la-atencion-primaria
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ADJUDICACIONS

Actualment hi ha tres concursos oberts:

Medicina de família en equips d’atenció

primaria.
> En teniu més detalls aquí

Pediatria i puericultura d’àrea i en equips

d’atenció primària.

Medicina d’urgències d’atenció primària.

> En teniu més detalls aquí

El Servei de Salut ha adjudicat cent divuit places de 
tècnics en cures auxiliars d'infermeria (TCAI).
En concret, noranta-cinc places seran d’interinitat i 
vint-i-tres, de durada llarga.

CONCURS DE 
TRASLLATS

PLA D’IGUALTAT
La Comissió Negociadora , formada per representants de l’Administració i de la part social, ha aprovat a la taula sectorial del 
passat mes de juny, el I Pla d’Igualtat entre Dones i Homes, que té com a objectiu final assolir la igualtat entre dones i homes en 
el si de l’entitat i eliminar la discriminació per raó de sexe.

La Comissió ha treballat en el Pla a partir de les conclusions obtingudes en la primera fase de diagnòstic, que ha permès 
conèixer la situació real del Servei de Salut en matèria d’igualtat entre homes i dones i així determinar si hi ha possibles 
desigualtats d’oportunitats i de participació entre el personal.

> En teniu més detalls aquí

https://www.ibsalut.es/
https://www.ibsalut.es/professionals/recursos-humans/concurs-de-trasllats/concurs-de-trasllats-oberts
https://www.ibsalut.es/es/profesionales/recursos-humanos/trabaja-con-nosotros/bolsa-unica/bolsa?conv_id=26
https://www.ibsalut.es/es/profesionales/recursos-humanos/trabaja-con-nosotros/bolsa-unica/bolsa?conv_id=26


NOTICIES
NQU CENTRE DE SALUT 

I EL SERVEI D'URGÈNCIES 
D’ATENCIÓ PRIMARIA

BARRI BONS AIRES

PARC DE LA RlERA, 
ES FORTÍ

I SON COTONER

SALUT MENTAL
PARC SANITARI BONS AIRES

Les obres d’enderrocament del mur del Parc 
Sanitari Bons Aires (Palma) obriran el recinte a la 
ciutat i connectaran el barri de Bons Aires amb el 
Parc de sa Riera.

previst que durin divuit mesos, suposaran la 
millora de les instal·lacions, sanejaments i 
rehabilitació paisatgística.

Les obres del Parc Sanitari Bons Aires, que està

El projecte preveu la creació d’un nou centre de 
salut per substituir el CS s’Escorxador i traslladar- 
hi la seu que actualment hi té una de les unitats 
del Servei d’Urgències d’Atenció Primària (SUAP) 
de Palma.
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HUSE

ROBOT KIRO

Son Espases valida un robot, pioner a Europa, que prepara medicaments 
de manera automatitzada. El robot està ubicat en una sala blanca 
asèptica del Servei de Farmàcia, cosa que garanteix l’esterilitat durant la 
preparació dels medicaments, així com la seguretat i traçabilitat gràcies 
als controls de qualitat que es duen a terme .

Aquest robot omple les xeringues o les bosses de perfusió que s’han 
d’enviar a les diferents unitats de l’Hospital ja llestes per administrar el 
medicament. Aquesta elaboració automatitzada suposa una major 
eficiència de producció que la preparació manual a les plantes i redueix 
els possibles errors. El nou sistema permet dedicar menys temps a la 
preparació de medicaments en les unitats clíniques i, alhora, allibera 
infermeres perquè duguin a terme altres tasques assistencials.

> Podeu obtenir-ne més detalls aquí

k i

> Podeu obtenir-ne més detalls aquí

https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongson-espases-valida-un-robot-pioner-a-europa-que-prepara-medicaments-de-manera-automatitzada-strong
https://www.ibsalut.es/
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/nota-enderroc-murs-hospital-psiquiagravetric
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CAN MISSES
SERVEI D’ATENCIÓ A L’USUARI

L’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera ha nomenat Cristina 
Ferrer Ferrer com a nova cap del Servei d’Atenció a l’Usuari. És 
llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona 
i es va incorporar a l'Àrea de Salut fa vint-i-set anys, el 1995.

Té una àmplia experiència en l’atenció al públic, perquè ha fet
feina en diferents serveis, com ara Admissió d'Hospitalització i 
Admissió d'Urgències, aquest darrer a l’Hospital Can Misses i 
també a l’Hospital de Formentera i a l’atenció primària.
Substitueix Begoña Pardos, qui fou la cap del Servei durant els
darrers set anys i que ja està jubilada.
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> Podeu obtenir-ne més detalls aquí

HOSPITAL MATEU ORFILA
SERVEI DE PEDIATRIA

El Servei de Pediatria de l’Hospital Mateu Orfila, encapçalat pel 
doctor Gabriel Moreno, posa en marxa un nou projecte que 
permetrà les dones que hagin donat a llum estar sempre amb el seu 
nadó durant Testada a la planta de maternitat.

Tant les exploracions mèdiques com les cures d’infermeria, les 
otoemissions acústiques i les extraccions de sang per fer les proves 
metabòliques —que fins ara es feien a la Unitat d’Estada Mitjana 
Neonatal (sala d’incubadoresj— a partir d’ara es faran a la mateixa 
habitació on estigui ingressada la mare, en els casos dels nadons 
sans. I també es banyarà el nadó a la mateixa habitació, amb la 
participació de sa mare.

> Podeu obtenir-ne més detalls aquí

https://www.ibsalut.es/
https://www.ibsalut.es/es/servicio-de-salud/organizacion/gerencias-ibsalut/gerencia-del-area-de-salud-de-menorca/hospital-mateu-orfila
https://www.ibsalut.es/es/info-ciudadania/atencion-al-usuario


ÍNDEX\ FEDER IREACT-UE
Unión Europea

Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional una manera de fer

europa
UNIÓ EUROPEA
Ajuts a la recuperació per a la cohesió 
i els Territoris d'Europa (REACT-UE)

Finançat com a part de la resposta de la 
Unió a la pandemia de COVID-19

El nou tomògraf ha suposat fer una inversió de 477.950 €, prevista dins el 
Pla INVEAT i amb càrrec als fons europeus Next Generation EU, del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència del Ministeri de Sanitat.

FONS EUROPEUS NEXT GENERATION

> En teniu més detalls aquí

NOU APARELL DE TOMOGRAFIA COMPUTADA 
PER A L’HOSPITAL COMARCAL D’INCA

L’Hospital Comarcal d’Inca ja disposa d’un nou aparell de tomografia 
computada (TC) de darrera generació, amb més qualitat d’imatge que l’antic i 
menys temps per obtenir les imatges, cosa que permetrà fer estudis 
vasculars que fins ara no es podien fer.

Així mateix, el nou aparell també emet menys radiació que l’antic i permet fer 
biòpsies directes amb visió al moment, una altra funció que tampoc es podia 
aplicar abans.
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El Pla INVEAT té com a objectiu principal incrementar la supervivència global 
i la qualitat de vida per mitjà del diagnòstic de malalties en els estadis 
primerencs per fer possible una intervenció terapèutica ràpida, amb atenció 
especial a les malalties amb més impacte sanitari —tant present com 
futur—, com ara les malalties cròniques, les oncològiques, les rares i les 
neurològiques.

https://www.ibsalut.es/
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/l39hospital-d39inca-ja-disposa-d39un-nou-tac-d39uacuteltima-generacioacute
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I PLA D’HUMANITZACIÓ 

DEL SERVEI DE SALUT

N
O IM

PR
IM

IU AQ
U

EST D
O

C
U

M
EN

T SI N
O ÉS ABSO

LU
TAM

EN
T N

EC
ESSAR

I 
I w

w
w

.lbsalut.es

La Conselleria de Salut i Consum ha presentat el Pla 
d’Humanització 2022-2027, una eina pràctica i fonamental 
perquè tots els professionals de la sanitat pública de les Illes 
Balears coneguin els objectius comuns que L'organització ha 
establert i el camí per assolir-los.

L’objectiu del Pla, que no té precedents, és implementar un 
canvi de model d’atenció sanitària basat en una relació amb els 
usuaris més humana, que n’atengui i en satisfaci les inquietuds i 
les necessitats i els faciliti les eines adequades per poder 
prendre decisions compartides sobre el seu propi procés.

El Pla inclou línies d’actuació clares dirigides a fomentar la 
participació dels ciutadans, a millorar els processos per 
informar de manera efectiva els usuaris, a afavorir espais i 
ambients saludables i, molt important, a crear una cultura i una 
estructura d’humanització en l’organització, en la qual es tengui 
cura també dels professionals.

> En teniu més detalls aquí

https://www.ibsalut.es/
https://www.ibsalut.es/servei/que-es-ibsalut/plans-i-estrategies/4107-pla-d-humanitzacio-en-l-ambit-de-la-salut-2022-2027


B-SA FORMA
INFORMACIÓ ELABORADA PEL GABINET DE COMUNICACIÓ DELS

SERVEIS CENTRALS DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Col·laboradors:

gerències territorials

Direcció General

Gabinet Tecnicoassistencial

mailto:ibsalutinforma@ibsalut.es?subject=Consulta%20des%20de%20IB-SALUT%20INFORMA

