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ANNEX 1
TAULA INDICATIVA DE PRODUCTES DE SEGURETAT
Dispositius de seguretat
1. Agulles de seguretat adaptable al sistema per extracció de sang amb
tubs de buidada.
2. Campanes per extracció per buidada.
3. Adaptadors per sistema d’extracció múltiple per buidada.
4. Catèters perifèrics de seguretat.
5. Vàlvules simples i bifurcades de seguretat per catèters.
6. Agulles hipodèrmiques de seguretat.
7. Agulles amb aletes de seguretat per extracció de sang.
8. Xeringues per gasometria amb agulla de seguretat.
9. Xeringues precarregades amb sistema de seguretat integrat.
10. Agulles amb aletes d’extracció.
11. Agulles amb aletes de seguretat per canalització de via perifèrica.
12. Agulles de seguretat per a fístules arteriovenoses.
13. Agulles de seguretat per reservori.
14. Xeringa de seguretat per injecció subcutània.
15. Llanceta automàtica de seguretat per a adults.
16. Llanceta automàtica de seguretat pediàtrica.
17. Dispositius de seguretat per incisió capil·lar.
18. Comptador d’agulles.
19. Bisturís amb sistemes de seguretat (tipus cúter).
20. Guants antitalls.
21. Agulles per reservoris subcutanis.
22. Contenidors rebutjables.
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pesquer, de la Universitat de les Illes Balears, etc).
Quant a la designació i al nomenament dels membres del Grup III, pel que
fa al representant del sector agrari, l’article 5 de la Llei 10/2000, abans esmentada, disposa que ha de nomenar-lo el Consell de Govern, amb la designació
prèvia de les entitats de rellevància en cada sector.
En data 16 d’abril 2008 es va comunicar a la Conselleria de Treball i
Formació la proposta de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, una vegada consultades les institucions, entitats i associacions del sector agrari, de cessament i
posterior nomenament d’un membre titular i d’un membre suplent del Consell
Econòmic i Social, integrats en el Grup III, en representació del sector esmentat.
Per tot això, i en virtut del que disposa l’article 5.4 de la Llei 10/2000, de
30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, correspon
al Consell de Govern de les Illes Balears el nomenament dels representants del
Consell Econòmic i Social, amb la designació i proposta prèvies dels grups
corresponents.
Per tot això, a proposta de la consellera de Treball i Formació i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió de 25 d’abril de 2008,
DECRET
Article 1
En compliment del que estableix la lletra b) de l’article 7.1 de la Llei
10/2000, de 30 de novembre, a proposta de les organitzacions i institucions que
en varen promoure el nomenament, es disposa el cessament com a membre titular representant del sector agrari, inclòs en el Grup III:
Titular: Gabriel Company Bauzá

ANNEX 2
CONDICIONS MÍNIMES QUE HAN DE COMPLIR ELS DISPOSITIUS DE SEGURETAT
1. L’estructura dels dispositius de seguretat ha de tenir sempre com a finalitat primordial l’eliminació d’objectes punxants i tallants.
2. El dispositiu de seguretat no ha de comprometre en cap cas la salut del
pacient.
3. En tot cas, el mecanisme de seguretat ha d’estar integrat en el dispositiu.
4. L’activació del mecanisme de seguretat s’ha de manifestar a l’usuari
mitjançant un senyal auditiu, tàctil o visual.
5. El mecanisme de seguretat no pot ser desactivat i ha de mantenir la seva
activitat protectora fins que el dispositiu estigui dipositat en un contenidor d’objectes punxants i tallants.
6. Sempre que sigui possible, l’activació s’ha de realitzar per un professional sanitari utilitzant només una mà.
7. El dispositiu de seguretat ha de ser compatible amb altres accessoris
que es puguin emprar.
8. El dispositiu de seguretat ha de ser fàcil d’emprar, pràctic, fiable i eficaç per assolir la seva finalitat.

Article 2
Atès allò que disposa l’article 5.3 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre,
per designació de les institucions, entitats i associacions representants del sector agrari es nomenen com a membres representants d’aquest sector, inclosos en
el Grup III:
Titular: Gabriel Torrens Llabrés
Disposició final primera
Aquest Decret s’ha de comunicar a la Secretaria General del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, perquè en prengui coneixement i tengui
els efectes que corresponguin.
Disposició final segona
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia que es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 25 d’abril de 2008

—o—

2.- Autoritats i personal (nomenaments, situacions i
incidències)

Suplent: Gabriel Company Bauzá

EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
La consellera de Treball i Formació
Margarita Nájera Aranzábal

—o—
CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 7576
Decret 52/2008, de 25 d’abril, de cessament i de nomenament de
nous membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
integrats en el Grup III, com a representants del sector agrari
‘L’article 78 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, en la nova
redacció donada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOIB núm. 32
ext., d’1 de març), disposa que el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
és l’òrgan col·legiat de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica i social.
L’article 10.2 del Reglament d’organització i funcionament del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, aprovat per mitjà del Decret 128/2001,
de 9 de novembre (BOIB núm. 140, de 22 de novembre), preveu les causes per
les quals cessen en les seves funcions els membres del Consell Econòmic i
Social.
La Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les
Illes Balears (BOIB núm. 150, de 9 de desembre), crea aquest òrgan estatutari,
li atorga la qualitat d’òrgan de caràcter consultiu i en determina la composició
en l’article 4. En aquest sentit, formen part del Consell Econòmic i Social de les
Illes Balears un president o presidenta; el Grup I, format per representants de les
associacions empresarials; el Grup II, format per representants d’organitzacions
sindicals, i el Grup III, constituït per representants de diferents sectors (agrari,

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 7880
Resolució de la consellera d’Interior de 22 d’abril de 2008 per la
qual s’aprova i es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses del procediment per al proveïment de llocs de feina
del personal funcionari de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears o d’alguns dels llocs convocats, amb
expressió de la causa d’exclusió, convocat per la Resolució de la
consellera d’Interior de 18 de febrer de 2008 (BOIB núm. 27, de
23 de febrer), i la llista definitiva de persones aspirants convocades a les proves de coneixements de llengua catalana corresponents als nivells A i B
Antecedents
1. Mitjançant la Resolució de la consellera d’Interior de 18 de febrer de
2008 (BOIB núm. 27, de 23 de febrer) s’han aprovat la convocatòria, les bases,
el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del
procediment per al proveïment de llocs de feina del personal funcionari de

