Mario Miguel Devis Luján, amb DNI 22569338-J com a Secretari General de la FE-CCOO
de les Illes Balears amb domicili a efectes de notificació al carrer Francesc de Borja Moll,
núm. 3 de Palma (07003) i/o mitjançant l’adreça de correu ensenyament@ib.ccoo.es
EXPÒS:
●

Que les i els funcionaris de carrera de les Illes Balears no disposen d’un permís per
a la reducció de la jornada laboral per interès particular, és a dir sense necessitat de
cap justificació.

●

Que aquest tipus de llicència és no retribuida i per tant no suposa cap despesa
addicional per a l’Administració.

●

La concessió d’aquesta llicència se sotmet a les necessitats del serveis i per tant, la
seva concessió no repercuteix en el funcionament del centre.

●

Que altres comunitats autònomes com Canàries, La Rioja, Galicia, Castella-La
Manxa, Murcia, Catalunya, entre altres, disposen d’aquest tipus de permís.

per tant,
SOL·LICIT:
●

L’incorporació d’una reducció de la jornada laboral per interès particular dels
funcionaris de carrera,
Proposta de descripció del permís:

Motiu
Interès particular, no necessita cap justificació.
Efectes
Reducció de jornada d'almenys el cinquanta per cent
Sol·licitud i durada
La sol·licituds es podran sol·licitar en qualsevol moment i serà efectiva des de l’acceptació
fins a la finalització del curs escolar.
Efectes retributius
Reducció proporcional de retribucions.
Requisits
Ser funcionari de carrera amb plaça definitiva.

Horaris
Per a l'elaboració dels horaris individuals, l'equip directiu dels centres tindrà en compte les
reduccions de jornada sol·licitades pel professorat del centre i intentarà en la mesura que
sigui possible, que no es produeixi discontinuïtat en la jornada ordinària en cada torn, de
manera que l'horari lectiu,i en general de permanència en el centre, sigui el més continu
possible.
La reducció de jornada respectarà proporcionalment els marges horaris lectius i
complementaris del total de l'horari resultant.
L'anterior no eximirà, en cap cas, de l'obligatorietat d'assistir a les sessions de les juntes
d’avaluació, coordinació, reunions de departament i claustres.

Palma, 9 de febrer de 2022
Mario M.Devis Luján

p.p. Ángeles Gil Martínez

A/A RAFAELA SÁNCHEZ BENÍTEZ, DIRECTORA GENERAL DE PERSONAL DOCENT DE LA
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL DE LES ILLES BALEARS

