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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA
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Resolució de la directora general de Política Lingüística de 14 de febrer de 2022 de modificació de la
Resolució de 4 de novembre de 2021 per la qual es convoquen les proves de l’any 2022 per obtenir els
certificats oficials de coneixements de llengua catalana

En el Decret 21/2019, de 15 de març, d'avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana (BOIB núm. 35, de 16 de març), s'hi
preveuen, en especial en els articles 6, 7, 8 i 14, la convocatòria de les proves, els requisits per inscriure-s'hi, l'estructura i els continguts de
les proves, i la constitució dels tribunals avaluadors.
D'altra banda, el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura
orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer),
atribueix a la Direcció General de Política Lingüística, entre altres competències, la certificació dels coneixements de llengua catalana de la
població adulta fora de l'ensenyament reglat mitjançant l'organització i la gestió de proves.
D'acord amb l'article 6 del Decret 21/2019, de 15 de març, correspon a la directora general de Política Lingüística convocar les proves per
obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana. La convocatòria s'ha de fer sempre mitjançant una resolució que s'ha de
publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/27/1105756

Mitjançant la Resolució de 4 de novembre de 2021 de la directora general de Política Lingüística, es van convocar les proves de l'any 2022
per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana (BOIB núm. 153, de 6 de novembre). L'apartat 2 de la base vuitena de
l'annex 1 de la Resolució esmentada fixa el calendari de les proves orals i escrites de cada nivell corresponents a la convocatòria de proves de
maig de 2022.
D'acord amb el calendari, les proves orals dels nivells B1 i C2 s'han de dur a terme el dia 18 de juny de 2022, però, atès el nombre previst
d'inscripcions a aquests dos nivells, la Direcció General de Política Lingüística considera necessari modificar el calendari a fi que les proves
orals d'aquests dos nivells es facin en jornades diferents, amb la finalitat de poder atendre correctament els examinands convocats, garantir
les condicions de la prova oral i complir el Protocol de mesures per evitar el contagi per covid-19 a les proves de llengua catalana.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Modificar el punt 2 de la base vuitena de l'annex 1 de la Resolució de 4 de novembre de 2021 de la directora general de Política
Lingüística per la qual es convoquen les proves de l'any 2022 per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana, en els
termes següents:
On diu:
— Proves:
Prova escrita

Publicació del centre i torn de la prova oral

Prova oral

A2

4 de juny

10 de juny

14 de juny

B1

11 de juny

15 de juny

18 de juny

B2

28 de maig

3 de juny

7 i 9 de juny

C1

21 de maig

27 de maig

31 de maig i 2 de juny

C2

4 de juny

10 de juny

18 de juny

LA

11 de juny

—

—
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Hi ha de dir:
— Proves:
Prova escrita

Publicació del centre i torn de la prova oral

Prova oral

A2

4 de juny

10 de juny

14 de juny

B1

11 de juny

15 de juny

18 de juny

B2

28 de maig

3 de juny

7 i 9 de juny

C1

21 de maig

27 de maig

31 de maig i 2 de juny

C2

4 de juny

10 de juny

16 de juny

LA

11 de juny

—

—

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim
jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Palma, 14 de febrer de 2022
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La directora general de Política Lingüística
Beatriu Defior Barcons
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