Permís per concórrer a exàmens finals i a altres proves definitives d’aptitud
1. Regulació
a) Article 48.d del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic aprovat
pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.
b) Article 11.d del Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de
personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques,
modificat per l’article 7 del Decret llei 10/2012, de 31 d’agost.
c) Articles 9 i 10 del Decret 47/1995, de 4 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
regulador de la concessió de vacances, permisos i llicències al personal
funcionari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma.
2. Contingut
Per concórrer a exàmens finals i a altres proves definitives d’aptitud durant els dies
en què tenguin lloc.
3. Documentació que s’ha de presentar amb la sol·licitud
Certificat d’assistència original expedit pel tribunal qualificador en què s’ha
d’indicar la data i l’hora d’inici i final de la prova.
4. Òrgan de resolució
Direcció del centre docent.
5. Aclariments
a) S’hi entenen compreses les proves selectives, incloent-hi els exàmens parcials
alliberadors, convocats per qualsevol administració, institució pública i centres
oficials d’ensenyament o assimilats.
b) No es pot concedir el permís quan els exàmens es facin a la mateixa localitat i en
dia inhàbil per a la prestació del servei.
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c) L’expressió “durant els dies en què tenguin lloc” no implica la concessió d’un dia
sencer del permís, sinó pel temps mínim indispensable i suficient per concórrer a
les proves.
d) L’expressió “temps indispensable” són les hores de la jornada laboral necessàries
per a aquesta finalitat. Quan s’hagin de dur a terme en localitat diferent del lloc
de destinació, també inclou el temps necessari per al trasllat al lloc de realització
de la prova.
e) Les absències derivades de la concessió d’aquest permís han de figurar en el
comunicat mensual de faltes com a absències justificades.
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