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Instrucció 14/2022 del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, 
relativa al gaudi dels dies de permís per assumptes particulars 
corresponents a l’any 2022  
 
Actualment en el Servei de Salut hi ha una situació d’insuficiència de personal. En 
aquest punt, cal fer referència a la dificultat per cobrir la prestació assistencial 
durant els períodes vacacionals. 
 
Així mateix, la necessitat de donar compliment al que estableix la Llei 20/2021, de 
28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en 
l’ocupació pública, i l’obligació d’articular els processos d’estabilització que 
permetran reduir la temporalitat, suposen un notable increment de la càrrega de 
treball de part del personal del Servei de Salut.  
 
Així doncs, per això i davant la proximitat del període vacacional de Nadal és 
necessari garantir la disponibilitat de recursos humans per poder assegurar una 
prestació assistencial correcta i que es compleixin les obligacions legals 
assenyalades. Per a això, és necessari perllongar el període de gaudi dels dies de 
lliure disposició. 

 
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 a tot el personal del Servei de Salut de les Illes 

Balears. 
 

2. Els dies de permís per assumptes particulars corresponent a l’any 2022 i que 
no s’hagin pogut gaudir en aquest exercici es podran gaudir fins al 30 d’abril 
de 2023, sempre que les necessitats del servei ho permetin. 
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3. 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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