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CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 23842
Ordre del conseller de Salut i Consum de 28 de novembre de
2008, per la qual es modifica el calendari de vacunacions infantils sistemàtiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
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tòriament a la Direcció General de Salut Pública i Participació de la Conselleria
de Salut i Consum pel personal que intervengui en l’administració d’aquestes,
mitjançant els models de declaració i/o sistemes de declaració establerts o que
s’estableixin.
Article 4

El calendari de vacunacions infantils sistemàtiques a les Illes Balears s’aprovà mitjançant l’Ordre de la Conselleria de Sanitat i Consum de dia 30 de
març de 1998 (BOCAIB de dia 9 d’abril de 1998), i es modificà per Ordre de
dia 14 de maig de 1999 (BOIB de dia 22 de maig de 1999), per Ordre de dia 2
d’octubre de 2000 (BOIB de dia 10 d’octubre de 2000) i per Ordre de 20 de juny
de 2006 (BOIB de dia 6 de juliol de 2006).

Totes les vacunes administrades als infants obligatòriament han de constar en el Document de Salut Infantil o document alternatiu, que ha de restar en
poder dels pares o tutors de l’infant vacunat, en el qual s’han d’anotar la data de
vacunació, tipus i lot de la vacuna, així com la firma del metge responsable.

El Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de la Salut ha ratificat l’Acord arribat a la Comissió de Salut Pública del Sistema Nacional de
Salut, a la reunió que va tenir lloc el 26 de setembre de 2007, i en el qual s’acordà la introducció de la vacuna enfront del virus del papil·loma humà per
immunitzar les dones en una cohort d’edat compresa entre els onze i els catorze anys, en els calendaris de vacunació de les comunitats autònomes, amb l’objectiu d’impedir el patiment de la malaltia en edats adultes. La majoria de les
comunitats autònomes han decidit que sigui l’any en què les nines compleixen
els catorze anys.

El control i l’avaluació sobre les vacunacions correspon a la Direcció
General de Salut Pública i Participació, així com la planificació, organització i
direcció en matèria de vacunacions a través dels seus Serveis Centrals.

És per tot l’exposat que es fa necessari l’aprovació d’una modificació de
l’actual calendari de vacunacions a l’objecte d’adaptar-se a l’Acord del Consell
Interterritorial del Sistema Nacional de la Salut .
Per tot això, i fent ús de les facultats atribuïdes pels articles 33.3 i 38.2.b
de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, a proposta de
la Direcció General de Salut Pública i Participació, i amb l’informe dels serveis
jurídics i la Secretaria General, dict la següent
ORDRE
Article 1
S’aprova el calendari de vacunacions sistemàtiques infantils a la comunitat autònoma de les Illes Balears, que és el següent:

Article 5

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA
La vacuna del papil·loma humà i la vacuna de la varicel·la s’ha d’administrar en els centres escolares i els centres de salut que siguin autoritzats per la
Direcció General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut i
Consum, i s’ha de realitzar dins el programa de vacunació escolar.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades a l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les
Illes Balears totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin al que
estableix aquesta Ordre i, expressament, l’Ordre de dia 20 de juny de 2006, de
la Conselleria de Salut i Consum, per la qual es modifica el calendari de vacunacions sistemàtiques infantils de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA
La Direcció General de Salut Pública i Participació queda facultada per
dictar els criteris tècnics a seguir i adoptar les mesures necessàries per a l’aplicació i el desenvolupament de la present Ordre.
DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

a) Als dos mesos d’edat: S’administrarà la primera dosi de vacuna enfront
de la diftèria, tètanus, tos ferina (acel·lular), hepatitis B, haemophilus influenzae
tipus B, poliomielitis tipus I, II, III (inactivada), i meningococ C.
b) Als quatre mesos d’edat: Segona dosi de vacuna enfront de la diftèria,
tètanus, tos ferina (acel·lular), hepatitis B, haemophilus influenzae tipus B,
poliomielitis tipus I, II, III (inactivada).
c) Als sis mesos d’edat: Tercera dosi de vacuna enfront de la diftèria, tètanus, tos ferina (acel·lular), hepatitis B, haemophilus influenzae tipus B, poliomielitis tipus I, II, III (inactivada), i segona dosi de meningococ C.
d) Als quinze mesos d’edat: S’ha d’administrar la primera dosi de vacuna
enfront del xarampió, parotiditis i rubèola.
e) Als devuit mesos d’edat: La quarta dosi de vacuna enfront de la diftèria, tètanus, tos ferina (acel·lular), haemophilus influenzae tipus B, poliomielitis
tipus I, II, III (inactivada) i tercera dosi de meningococ C.
f) Als sis anys d’edat: Administració de la cinquena dosi de vacuna
enfront de la diftèria, tos ferina (acel·lular) i tètanus, i segona dosi de vacuna
enfront del xarampió, parotiditis i rubèola.
g) Als onze anys d’edat: s’han d’administrar tres dosis de la vacuna
enfront de l’hepatitis B, només en el cas de no haver rebut cap dosi d’hepatitis
B anteriorment, i una dosi de vacuna d’antivaricel·la atenuada, per a aquells que
no hagin patit la malaltia o no s’hagin vacunat anteriorment.
h) Als catorze anys: sisena dosi de vacuna enfront de la diftèria (adults) i
tètanus, i només en nines l’any en què compleixen els catorze anys tres dosis de
la vacuna enfront del virus del papil·loma humà
Article 2
Les vacunes incloses en el calendari, aprovat per la present Ordre, s’han
d’administrar gratuïtament a tota la població infantil de les Illes Balears, i la
Conselleria de Salut i Consum ha de facilitar les esmentades vacunes a tots els
centres i serveis sanitaris, públics o privats, així com a les consultes de professionals sanitaris i metges que ho sol·licitin, sempre i quan es compleixin els
requisits prevists a la normativa vigent.

La present Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 28 de novembre de 2008
Vicens Thomàs Mulet
conseller de Salut i Consum
CALENDARI DE VACUNACIONS INFANTIL
PER A LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
2 mesos
Tètanus + Diftèria + Tos ferina acel·lular
+ Hep. B + Haem. Inf. B
Meningitis
Conjugada C

Poliomielitis I, II, III

4 mesos
Tètanus + Diftèria + Tos ferina acel·lular
+ Hep. B +Haem. Inf. B

Poliomielitis I, II, III

6 mesos
Tètanus + Diftèria + Tos ferina acel·lular +
Hep.B + Haem. Inf. B
Meningitis
Conjugada C

Poliomielitis I, II, III

15 mesos
Triple Vírica (Xarampió, Rubèola i Parotiditis)
18 mesos
Tètanus + Diftèria + Tos ferina acel·lular
+ Haemophilus Influenzae B
Poliomielitis I, II, III
6 anys
Diftèria + Tètanus +
Tos ferina acel·lular

Meningitis Conjugada C

Triple Vírica (Xarampió, Rubèola i Parotiditis)

Article 3
Totes les vacunes administrades als infants han de ser notificades obliga-

11 anys
Varicel·la (escolars de 5è de Primària)*

Hepatitis B (3 dosis) **
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14 anys
TD (Tètanus + Diftèria , adults)
VPH (Virus Papil·loma Humà ) només a nines l’any en què compleixen els catorze anys

* S’ha de vacunar només els infants que no hagin patit la malaltia o que
no s’hagin vacunat amb anterioritat.
** Només s’ha d’administrar en el cas de no haver rebut cap dosi d’HB
anteriorment.
OBSERVACIÓ:
En totes les dosis la vacuna de poliomielitis serà injectada (Polio Salk).

—o—
CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 23485
Modificacions al text del Conveni col·lectiu del personal laboral
de l’Ajuntament de Santa Margalida, publicat al BOIB núm. 170
de 9 de desembre de 2003.
- Afegir una nova clàusula addicional al Conveni col·lectiu del personal
laboral entre l’ajuntament de Santa Margalida i els laborals al servei de la
Corporació, amb el següent contingut:
‘Clàusula addicional 3a.
Ajudes per renovació permís de conduir
La corporació es farà càrrec de les despeses derivades de la renovació dels
permisos de conduir vehicles especials de tots els laborals que condueixin vehicles especials de/per a l’Ajuntament’
I
- Modificar l’article 18.2 del Conveni col·lectiu del Personal Laboral de
l’Ajuntament de Santa Margalida en el següent sentit:
‘2.- Totes dues parts acorden reduir al mínim indispensable les hores
extraordinàries. En cap cas les citades hores excediran de 80 anuals per treballador excepte de les raons justificades previstes en l’article 35 de l’Estatut dels
treballadors.’
Santa Margalida, 6 de novembre de 2008
Martí Àngel Torres Valls, Ana Maria Rodríguez Arbona, Bernat
Amengual Mulet, Antoni Moragues Estelrich, Antoni Gayà Molinas, Joan
Morey Oliver, Antoni Alemany Cifre y Margalida Fornes Ramis.
Resolució del director general de Treball mitjançant la qual es disposa el
registre i la publicació oficial de la modificació del Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Santa Margalida de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.
Vist el text esmentat a l’assumpte i d’acord amb l’art. 90.3 de l’Estatut
dels treballadors, el Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball, i l’art. 60 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener (BOE del
14.01.99);
Aquesta Direcció General de Treball resol:
Primer.- Ordenar la inscripció de la modificació del Conveni Col·lectiu
esmentada en el corresponent registre d’aquest Centre directiu, amb notificació
a la comissió negociadora.
Segon.- Disposar la seva publicació en el BOIB.
El director general de Treball
Pere Aguiló Crespí

16-12-2008
Num. 23486
Modificació al Text del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral
de l’Ajuntament de Santa Margalida, publicat el BOIB núm. 170
de 9 de desembre de 2003.

- Modificar el text del conveni col·lectiu de Personal Laboral de
l’Ajuntament de Santa Margalida, publicat al BOIB núm. 170 de 9 de desembre
de 2003, tot afegint el següent article:
Article 22 bis. Antiguitat.
‘1er.- Tot el personal laboral de l’Ajuntament de Santa Margalida independentment del tipus de contracte o categoria professional percebrà mensualment la quanitat de 22 euros por trienni computant-se per 14 mensualitats, per
el còmput dels mateixos es regirà per la Llei 70/1978.
Es començarà a percebre el concepte d’antiguitat a partir de 01/01/08.
2on.- Si en data 01/01/09, la relació o catàleg de llocs de treball d’aquest
Ajuntament no s’hagués aprovat, es passarà a percebre mensualment la quantitat de 25 euros per trienni. I si es dones al cas, entre els mesos de gener i febrer
de cada any es negociarà la revisió de la quantitat.
3er.- Els pagaments dels triennis dels mesos compresos entre 01/01/08
fins a la data d’aprovació definitiva del pressupost municipal de 2008, es farà
amb un únic pagament o en tot cas fraccionat fins a la data límit de 31/12/08.’
Santa Margalida, 6 de novembre de 2008
Martí Àngel Torres Valls, Ana Maria Rodríguez Arbona, Bernat
Amengual Mulet, Antoni Moragues Estelrich, Antoni Gayà Molinas, Joan
Morey Oliver, Antoni Alemany Cifre y Margalida Fornes Ramis, (ilegibles).

Resolució del director general de Treball mitjançant la qual es disposa el
registre i la publicació oficial de la modificació del Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Santa Margalida de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.
Vist el text esmentat a l’assumpte i d’acord amb l’art. 90.3 de l’Estatut
dels treballadors, el Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball, i l’art. 60 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener (BOE del
14.01.99);
Aquesta Direcció General de Treball resol:
Primer.- Ordenar la inscripció de la modificació del Conveni Col·lectiu
esmentada en el corresponent registre d’aquest Centre directiu, amb notificació
a la comissió negociadora.
Segon.- Disposar la seva publicació en el BOIB.
El director general de Treball
Pere Aguiló Crespí
Palma, 27 de novembre de 2008

—o—
Num. 23490
Resolució de la consellera de Treball i Formació de dia 26 de
novembre de 2008, per la qual es publica el cessament del Sr.
Francisco Muñoz Romero com a personal eventual de la
Conselleria de Treball i Formació
L’article 20 de la Llei 3/2007 de 27 de març, de la Funció Pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears disposa que és personal eventual el que,
en virtut de nomenament legal, ocupa, amb caràcter temporal, llocs de feina
considerats de confiança o d’assessorament especial de la Presidència o dels
consellers o de les conselleres, no reservats a personal funcionari de carrera, i
que el president o la presidenta i els consellers o les conselleres nomenen i cessen lliurement al seu personal eventual. El nomenaments i cessaments s’han de
publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 27 de novembre de 2008

—o—

Afegeix el mateix article que, en tot cas, el personal eventual cessa automàticament quan cessa l’autoritat que el va nomenar.

