
 

C/ de la Reina Esclarmunda, 9 
07003 Palma  
Tel. 971 17 56 00 
ibsalut.es 

  

 

Instrucció 3/2022, de14 de març, del director general del Servei de Salut de 
les Illes Balears, relativa al gaudi dels dies de permís per assumptes 
particulars pendents corresponents a l’any 2021 
 
Actualment, les dades sanitàries relacionades amb la pandèmia de la COVID-19 
mostren una tendència a la baixa de la incidència acumulada atès que han 
disminuït els contagis entre la població. No obstant això, les darrers setmanes 
s’ha sofert la denominada sisena onada com a conseqüència de l'aparició de 
variants noves del virus i de la celebració de les festes nadalenques, quan varen 
augmentar considerablement les reunions socials i familiars, que són situacions 
de risc que varen afavorir la transmissió de la malaltia. 

 
Davant aquest escenari, i per afrontar la denominada sisena onada, les autoritats 
sanitàries varen adoptant diferents mesures. D’entre aquestes, destaquen les 
següents:  

 
‒ L'aprovació de la tercera dosi de reforç per a majors de 60 anys, personal 

sanitari i col·lectius vulnerables (la franja d'edat disminuirà a mesura que 
finalitzi la vaccinació d'aquest col·lectiu). 
 

‒ L'aprovació de la segona dosi de reforç per a les persones que van rebre el 
vaccí de Janssen. 
 

‒ L'aprovació de la vaccinació de menors de 12 anys. 
 

Així doncs, va ser necessari comptar amb els recursos humans necessaris per 
afrontar la situació sanitària i dur a terme les noves mesures. 
 
Cal destacar que, des que va començar la crisi sanitària provocada per la 
pandèmia de la COVID-19, l'administració sanitària s'ha vist obligada a adoptar 
determinades mesures en matèria de gestió dels recursos humans, amb la 
finalitat de garantir correctament l'atenció sanitària a la població. Aquestes 
mesures —per exemple, la suspensió o la denegació de les vacances, permisos i 
llicències— han estat eficaces ja que, gràcies a l'esforç i a la dedicació de tots els 
professionals, s'ha pogut controlar la pandèmia en ocasions anteriors. 
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Per tot l'anterior, un gran nombre de professionals no va poder gaudir dins del 
termini establert a aquest efecte dels dies corresponents al permís per assumptes 
particulars. 
 
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 inclòs en l'àmbit de la Mesa 

Sectorial de Sanitat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears i al personal funcionari adscrit al Servei de Salut de les Illes Balears. 
 

2. Els dies de permís per assumptes particulars corresponents a l'any 2021 i que 
no es varen poder gaudir en aquest exercici es podran gaudir fins al 30 de juny 
de 2022, sempre que les necessitats del servei ho permetin  i que l’adopció 
d’aquesta mesura no perjudiqui la correcta prestació assistencial. 

 
3. Aquesta instrucció té efectes des de la publicació en el web del Servei de Salut 

de les Illes Balears. 
 
Palma, 14 de març de 2022 
 
El director general del Servei de Salut 
 
 
 
 
Julio Miguel Fuster Culebras 
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