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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS

11316

Resolució de la presidenta del Tribunal del certificat de nivell B2 per la qual es publica la relació de
les persones que en el procediment de revisió de proves de la convocatòria de maig de 2018 han
obtingut la qualificació d’apte

Fets
1. D’acord amb el que estableix l’apartat 9 de les bases de la convocatòria de les proves de llengua catalana de maig de 2018, es
publica la relació de les persones que en el procediment de revisió de proves han obtingut la qualificació d’apte. Les persones que
varen demanar revisió de la prova oral i que no figuren en la relació següent mantenen la qualificació de no apte.
2. El Tribunal del certificat de nivell B2 ha revisat les proves de les persones que ho han sol·licitat i ha duit a terme el tràmit de vista
corresponent.
3. Una vegada finalitzat el procés de revisió, les persones que han sol·licitat revisió de la prova oral i han resultat aptes són:
26009269H
34068454A
43145061M
45609613S
48653330G
74731735C

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/137/1020577

X2426202R
Y4282768K

Fonaments de dret
1. Decret 1/2014, de 10 de gener, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana (BOIB núm. 5, d’11 de gener).
2. Resolució de la directora general de Política Lingüística de 7 de març de 2018 per la qual es convoquen les proves de maig de
2018 per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana dels nivells A2, B1, B2, C1, C2 i llenguatge
administratiu que expedeix la Conselleria de Cultura, Participació i Esports (BOIB núm. 31, de 10 de març de 2018).
Per tot això, dict la següent
RESOLUCIÓ
1. Modificar les qualificacions de les persones que han demanat la revisió de les proves en la convocatòria de maig de 2018 i han
resultat aptes, i mantenir les de la resta.
2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, al tauler d’anuncis i al web de la Direcció General de Política
Lingüística (<http://dgpoling.caib.cat>).
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant la directora general de Política
Lingüística en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat, 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, 24 d’octubre de 2018
La presidenta del Tribunal B2
Maria Magdalena Capó Coll
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