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80 preguntes amb respostes múltiples que versaran sobre:

Característiques i usos dels materials dentals
Característiques i usos de la maquinària específica
Higiene i seguretat a la feina
Garantia de qualitat dels productes

L’exercici pràctic tindrà una durada d’una jornada i mitja

El contingut d’aquest consistirà per a cada interessat en la realització de
tres feines:

a)Dues a determinar per sorteig entre les següents:

Pròtesi completa: equilibrat, muntatge i encerat

Pròtesi fixa de quatre elements

Pròtesi parcial removible, metàl·lica: modelat i encerat

b)Una altra a elegir per l’interessat entre els següents:

Ortodòncia: disseny i realització d’un aparell removible
Implantologia: disseny i encerat d’una barra sobre implantament

Els aspirants a la prova han d’aportar el següent material:
Micromotor
Articulador de valors mitjans (tres puntes)
Espàtula d’escaiola
Espàtula de cera
Bisturí de modelar (Zhale)
Alicates per a doblegar filferros
Cera de modelar
Cera de cola (rosa)
Cera de col (blava)
Tisores
4 planxes de truwax
Instrumental per a encerat (PKT)
Vernís separador
Articulador de Charnela (fixa)
Pern d’expansió ortodòncia (Fischer)
Segueta
Reïna d’ortodòncia (autocurable)
6 pins + fresa per a col·locar-los
Filferro ortodòncia calibres 0’6, 0’7 i 0’8 mm
Joc de dents artificials de mida mitjana
Bata de treball

Criteris per a l’habilitació professional d’Higienistes Dentals, aprovats per
comissió d’analistes per a l’habilitació professional d’Higienistes Dentals a la
sessió celebrada el dia 9 de juny de 1998.

L’examen tendrà una durada de tres hores i serà compost per 80 preguntes,
les quals versaran sobre els següents blocs de coneixements:

Patologia general
Patologia bucodental
Biologia bucodental
Prevenció bucodental

L’exercici de pràctica professional tendrà una durada d’una hora i consistirà
en la realització per cada interessat de quatre actes professionals determinats pel
tribunal entre les funcions relacionades a l’art. 11 del Reial decret 1594/1994.

Els aspirants a la prova hauran d’aportar el següent material:
Joc de curetes tipus Gracey
Sonda periodontal
Sonda de l’OMS
Explorador/sonda simple per a càries
Mirall d’exploració
Pinces Flagg
Àcid ortofosfòric
Kit segellador de fissures
Bata de treball

Palma, a 17 de gener de 2001

 EL DIRECTOR GRAL. DE SANITAT
Josep M. Pomar i Reynés

ANNEX  1

ADMESOS A LA PROVA HIGIENISTES DENTALS

ALBERTI NAVARRO ANTONIA 43020401-M
ALEMANY PONS FRANCISCA 43007169-K
BALAGUER CARRILLO MARIA 78207998-V
BALAGUER COSTA CRISTINA 43080961-Y
CAYERO MOREIRA PURIFICACION 44325190-G
CHAVES LOPEZ BOLIVIA 43147475-G
HERNANDEZ FERNANDEZ MONICA 43095346-P
HERNANDO CABRER DIANA 43080673-S
DELGADO COLLADO ANA MARIA 44328842-E
FELIU SASTRE ANTONIA 44326966-D
FERNANDEZ PUERTA MARGARITA 43049463-H
GOMARIZ BALAGUER Mª DE MAR 43088937-R
GOMEZ DE LA CRUZ JUANA Mª 18236909-M
GONZALEZ MARTIN PIEDAD 34068991-B
JOSE PLOMER Mª ANTONIA 43046013-H
LEON MARTIN ASCENSION 43058554-R
LOPEZ GARCIA LUCIA 42949499-N
LUCENA CAULES MARIA 41502781-V
LLITERAS BENITEZ DOLORES 41373370-G
LLAMBIAS PONS Mª DEL MAR 41497547-G
MARTINEZ MARQUEZ MANUELA 42967494-K
MARTINEZ MIRANDA DOLORES 18234352-K
MASSANET SUREDA FRANCISCA 18221119-J
MERCADER OLIVER MARGARITA 43078663-P
MIR BORRAS CATALINA 43060939-V
MORADO XUMET ANTONIA 43010676-D
NADAL  MASSOT MARGARITA 18225269-T
PEREZ LLORET Mª VICTORIA 43000321-G
PINOS PEREZ BELEN 5217927-D
PONS SINTES ANTONIA 41495855-Z
PORCEL GARCIA MARIA JOSE 43072250-N
PRIETO BURGOS MARIA JOSE 44258753-Z
PUJADAS RECIO MARGARITA 78210237-W
PUJADAS RECIO JUANA 78212410-J
RAMON CERDA NURIA 18235861-N
RIERA GISPERT CATALINA 43042368-F
RIPOLL SIQUIER CATALINA 18235948-F
ROMERO MORRO Mª DEL MAR 34006436-Q
RUIZ CODES ANTONIA 34066593-M
SALINAS GARRE CARMEN 75307855-J
SALOM LLANERAS Mª FRANCISCA 43096507-G
SALORD ROCA MARIA 41736691-V
SAMPOL MARTORELL MARGARITA 43078478-F
VALLORI MATEU JUAN 41730985-S

LLISTA ADMESOS PROVA PROTÈSICS DENTALS

BOLIVAR MORENO PEDRO 43065995-M
CAPO AMER ANTONIA 43061209-B
GINERD VILLAREAL MARIANO ALBERTO 25468642-Y
MARTINEZ PADILLA Mª DEL PILAR 43105124-L
MARTINEZ HERRERO MIGUEL 18233532-Y
OBRADOR BOTELLA CATALINA 43104925-G
RAYA MARIN AGRIPINA 43019933-C
TORRES AMENGUAL DANIEL 43098668-A
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CONSELLERIA D’INTERIOR

Núm. 1174
Ordre de  la Conselleria d’Interior, de  17 gener  de 2001,  de
criteris de revalidació i/o actualització de diplomes de cursos
d’aptitud  dels policies locals.

Dintre  les funcions pròpies de la Conselleria d’Interior es troben les de
coordinar la formació professional de les policies locals tal com disposa l’article
5.2 d) de la llei 10/1988, de 26 d’octubre, de coordinació de policies locals.
Correspon al Govern de les Illes Balears,  mitjançant la Conselleria d’Interior,
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ordenar els cursos bàsics i de promoció dels policies locals segons el que
preveuen l’article 12.1 i la disposició addicional tercera de la Llei 10/1988

L’article 43 del Decret 70/1989, de 6 de juliol, d’establiment de les Normes
marc de les policies locals de les Illes Balears fou modificat pel Decret 81/2000
amb una nova redacció: «El diploma tindrà una validesa de tres anys des de la data
d’expedició, superat aquest termini haurà de revalidar-se a sol·licitud de la
persona interessada, que haurà d’acreditar, a aquest afecte, la realització dintre
els tres darrers anys de cursos, seminaris o jornades per valor de sis crèdits (60
hores), d’acord amb els criteris fixats per la conselleria competent en matèria de
coordinació de les policies locals».

Així doncs, d’acord amb el que disposa l’article 4 del Decret 81/2000, de
12 de maig, de modificació del Decret 70/1989, fent ús de les atribucions que em
confereixen les disposicions legals vigents,  dict dicta la següent:

ORDRE

Article 1.- En compliment del Decret 81/2000 aquesta Conselleria,
competent en matèria de coordinació de les policies locals, estableix els criteris
per actualitzar els cursos d’aptitud bàsica o de promoció sempre que en calgui
l’actualització pel fet d’haver passat un període igual o superior al tres anys des
de la seva expedició.

Article 2.- Per a l’actualització de qualsevol  curs es necessària «la
realització dintre els tres darrers anys de cursos, seminaris o jornades per valor
de sis crèdits (60 hores)” que es podran computar per activitats duites a terme
exclusivament dintre  l’IBSP (A) o combinant els crèdits obtinguts dintre
l’Institut is obtinguts en altres institucions oficials (B).

Article 3.- L’actualització d’un curs  es podrà sol·licitar a partir d’un mes
abans de la seva caducitat,  tant si n’expira la validesa d’acord amb la data
d’expedició, com si n’espira la validesa des de l’anterior revalidació i/o
actualització.

Article 4.- L’actualització per accions formatives realitzades a organismes
integrats dintre l’IBSP (A) durant els tres darrers anys anteriors a la data en què
se sol·licita l’actualització del curs, suposarà al·legar, amb la pertinent certificació
documental, una de les casuístiques següents:

- La realització de 6 crèdits en cursos, seminaris i/o jornades.
- L’assistència a un reciclatge (2 crèdits) i ocupar el lloc de feina del curs

que es vol actualitzar, sempre que s’acrediti amb un  nomenament .
- L’exercici de la feina del curs que es vol actualitzar durant més d’un any

ininterromput i sempre que s’acrediti amb un nomenament.
- La impartició de classes lectives dintre les activitats formatives de

policies locals i/o personal d’emergències es computarà amb el mateix criteri que
hores  d’assistència a cursos configurant crèdits. Si els crèdits per docència no són
suficients, es podran compensar amb crèdits d’assistència a cursos, seminaris o
jornades.

Article 5.- L’actualització per accions formatives realitzades dins organismes
integrats dintre  l’IBSP i a altres institucions oficials (B) durant els tres darrers
anys anteriors a la data en què se sol·licita l’actualització del curs, suposarà
presentar, amb la pertinent justificació documental,  una o més de les casuístiques
següents:

- Accions formatives realitzades a organismes integrats dintre l’IBSP.
- Accions formatives  realitzades a altres institucions oficials.

Les accions al·legades sempre hauran de ser com a mínim de sis crèdits. Les
accions formatives realitzades a organismes integrats dintre l’IBSP s’acreditaran
mitjançant certificació del pertinent organisme seguint els criteris de l’article 4.
Les realitzades a altres institucions oficials han d’anar acompanyades dels
documents originals i/o autentifitats del:

- Títol del curs, seminari o jornada on consti l’entitat organitzadora, dates
i lloc de la realització, hores durada, tipus d’avaluació, nom i DNI de la persona
interessada.

- Programa oficial de l’activitat realitzada on consti la temàtica impartida,
els ponents d’aquesta activitat i l’entitat organitzadora.

Article 6.-  L’IBSP confeccionarà anualment una llista dels cursos,
seminaris i diades reconegudes i validades a afectes d’actualització dels cursos
d’aptitud per al lloc de feina. Les accions formatives  realitzades a altres
institucions oficials,  una vegada hagin estat validades per l’IBSP i consti la seva
publicació, no s’hauran d’aportar per part de la persona interessada.

Article 7.- Per a l’actualització de cursos d’aptitud combinant crèdits
realitzats a distintes institucions (art. 5) s’haurà de seguir el criteri restrictiu

següent per al curs que s’hagi de revalidar:

Curs Accions formatives Accions realitzades a
realitzades a l’IBSP a altres institucions oficials

Apt. Bàsica 5 1

Ap. Oficial 4 2

Ap. Sergent. 2 4

Apt. Inspector 1 5

Apt. Major 0 6

Apt. Comissari 0 6

Article 8.- Les sol·licituds es dirigiran a l’Institut Balear de Seguretat
Pública acompanyades dels documents acreditatius pertinents i el document
unificat de ingrés amb la taxa corresponent. L’administració de l’IBSP disposarà
d’un mes per resoldre les sol·licituds d’actualització de cursos des de la recepció
de la totalitat de la documentació.

Disposició final.
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí

Oficial de les Illes Balears.

Marratxí, 17 de gener de 2001.

El Conseller d’Interior
Josep M. Costa i Serra
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Núm. 1177
Resolució del conseller d’Interior, per la qual s’ordena publicar
el pacte pres per la Comissió Paritària de Prevenció de Riscs
Laborals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears sobre la creació del Servei de Prevenció de Riscs
Laborals per al personal al servei de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en desplegament i
aplicació de la Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevenció de
riscs laborals.

Per donar compliment al que disposa la Llei 31/1995, de 8 de novembre
de Prevenció de Riscs Laborals i al Reial Decret 39/1997, pel qual s’aprova el
Reglament dels Serveis de Prevenció, es fa necessari la constitució d’un Servei
de Prevenció de Riscs Laborals per al personal que presta serveis a l’Administració
de la Comunitat Autònoma.

A l’efecte, el dia 14 de juliol de 2000, es va acordar la constitució d’una
Comissió Paritària de Prevenció de Riscs Laborals, entre els delegats de prevenció
i l’Administració, el qual acord es va ratificar pel Consell de Govern en data  3
de novembre de 2000  (BOIB  núm. 148 de 5 de desembre de 2000) i per la Mesa
General de Negociació en data 27 d’octubre, com també per la Comissió
Paritària.

Aquesta Comissió Paritària de Prevenció de Riscs Laborals, va pactar, a
la sessió que va tenir lloc el dia 10 d’octubre de 2000, la constitució d’un servei
de prevenció propi, pacte que s’adjunta com a annex I a aquesta Resolució.

Ateses les competències atribuïdes en matèria de personal per l’article
17.t) de la Llei 2/1989, de 22 de febrer de Funció Pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, aquest Conseller d’Interior

RESOL

Ordenar la publicació del pacte pres per la Comissió Paritària de
Prevenció de Riscs Laborals en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Marratxí,   28 de desembre de 2000

EL CONSELLER D’INTERIOR
Josep Maria Costa i Serra

PACTE ENTRE ELS MEMBRES INTEGRANTS DE LA COMISSIÓ


