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Mitjançant la Resolució de la directora general de Política Lingüística de 29 d’abril
de 2021 (Butlletí
Butlletí Oficial de les
le Illes Balears núm. 57, d’1 de maig),
maig es van convocar
les proves de la convocatòria de setembre de 2021 per obtenir els certificats
oficials de coneixements de llengua catalana dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2, i de
llenguatge administratiu.
administratiu
L’apartat 3 de la base sisena de la convocatòria —annex
annex 1 de la Resolució
esmentada— disposa que, mitjançant una resolució de la directora general de
Política Lingüística,
Lingüística s’han d’aprovar les relacions definitives d’admesos i
d’exclosos. La resolució s’ha
s
de publicar en el tauler d’anuncis
anuncis de les oficines i en
el web de la Direcció General de Política Lingüística (dgpoling.caib.cat
dgpoling.caib.cat), i a la Seu
Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
(seuelectronica.caib.cat
seuelectronica.caib.cat).
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Aprovar la relació definitiva d’admesos
d admesos a les proves de llengua catalana de la
convocatòria de setembre de 2021, que consta en l’annex
annex 1.
2. Aprovar la relació definitiva d’exclosos
d exclosos de les proves de llengua catalana de la
convocatòria de setembre de 2021, que consta en l’annex
annex 2.

https://vd.caib.es/1624956210476-311286127-4873451845770892098

Resolució de la directora general de Política Lingüística per la qual s’aproven
s
les relacions definitives d’admesos
d
i d’exclosos
exclosos de les proves de setembre de
2021 per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana
ca
dels nivells A2, B1, B2,
B2, C1 i C2, i de llenguatge administratiu
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3. Aprovar la relació definitiva d’admesos amb adaptació de les condicions de la
prova de llengua catalana de la convocatòria de setembre de 2021, que consta
en l’annex 3.
4. Publicar aquesta Resolució en el tauler d’anuncis
d
(c. d’Alfons
Alfons el Magnànim,
Magnànim 29,
1r pis, porta 3, Palma) i en la pàgina web de la Direcció General de Política
Lingüística (dgpoling.caib.c
dgpoling.caib.cat),0 i a la Seu Electrònica de l’Administració
l
de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (seuelectronica.c
(seuelectronica.caib.cat).
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot
interposar un recurs d’alçada
d
davant el conseller de Fons Europeus, Universitat i
Cultura en el termini d’un
d
mes comptador des de l’endemà
endemà d’haver-se
d
publicat,
d’acord amb l’article
article 122 de la Llei 39/2015, d’1
d d’octubre,
octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
La directora general de Política Lingüística

https://vd.caib.es/1624956210476-311286127-4873451845770892098

Beatriu Defior Barcons
Document signat digitalment. El podeu
podeu consultar a l’adreça d’Internet que consta en el marge.
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