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Instrucció 15/2022 del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, 
relativa a la concessió d’un permís els dies 24 i 31 de desembre de 2022 al 
personal inclòs dins de l’àmbit d’aplicació de la Mesa Sectorial de Sanitat de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears  
 
L’article 18.3 de de el Decret 7/2020, de 31 de gener, pel qual es regulen els 
permisos, les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar 
i laboral del personal funcionari al servei de l’Administració de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears regula el permís per assumptes particulars del 
personal funcionari i estableix que aquest personal pugui gaudir de dos dies de 
permís particulars addicionals quan els dies 24 i 31 de desembre coincideixin amb 
festiu, dissabte o dia no laborable. 
 
El personal estatutari, amb caràcter supletori des de la transferència de l’INSALUD 
i dins de les possibilitats pressupostàries de cada any, ha gaudit d’aquests dies 
pel que fa al personal que ha treballat efectivament; tot això amb la finalitat de 
conciliar la vida familiar i laboral. 
 
En conseqüència, en virtut de l’article 64.1 de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut 
de les Illes Balears, que atorga al Servei de Salut la gestió dels serveis públics 
sanitaris de caràcter assistencial, i dels articles 26.1 i 29.3 de la Llei 14/1986, de 25 
d’abril, general de sanitat —en relació amb l’article 12.1.c) del Decret 39/2006, de 
21 d’abril, pel qual s’aproven els Estatuts del Servei de Salut de les Illes Balears—, 
dict la següent 
 
Instrucció 
 
1. Aquesta instrucció és aplicable al personal del Servei de Salut de les Illes 

Balears representat en la Mesa Sectorial de Sanitat. 
 

2. Els titulars de les gerències territorials dels diferents centres que integren el 
Servei de Salut de les Illes Balears adoptaran les mesures necessàries per 
afavorir que el major nombre dels seus treballadors gaudeixi de descans els 
dies 24 i 31 de desembre de 2022, sempre que aquest fet no perjudiqui 
l’activitat assistencial que dispensen. 
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3. El personal que per necessitats del servei hagi de treballar la seva jornada 
ordinària durant l’horari comprès entre les 8.00 i les 24.00 hores dels dies 24 i 
31 de desembre d’enguany any tindrà dret a gaudir d’una compensació 
horària idèntica al torn complet de feina desenvolupat durant aquests dies. 
 

4. El personal que no presti els seus serveis de jornada ordinària durant els 
horaris assenyalats, bé per reducció dels serveis oferts, per coincidència del 
seu descans reglamentari, o perquè està en qualsevol altra situació que suposi 
dispensa del deure de prestar serveis, no tindrà dret a gaudir d’un altre dia per 
aquest motiu. 
 

5. Aquesta instrucció té efectes des de la seva publicació en el web del Servei de 
Salut de les Illes Balears. 

 
El director de general del Servei de Salut 
 
 
 
 
Manuel Palomino Chacón 
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