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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

3680

Resolució de la directora general de Política Lingüística de 12 de maig de 2020 de modificació de la
Resolució de 5 de novembre de 2019 per la qual es convoquen les proves de gener de 2020 per obtenir
els certificats oficials de coneixements de llengua catalana que expedeix la Conselleria d’Educació,
Universitat i Recerca

Decret 21/2019, de 2 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 12/2019, de 2 de juliol, 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. 106, de 2 d'agost), 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 21 de març, d'avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana (BOIB núm. 35, de
16 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.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/82/1058152

Mitjançant la Resolució de la directora general de Política Lingüística de 5 de novembre de 2019 (BOIB núm. 151, de 7 de novembre), es
van convocar les proves de gener de 2020 per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana que expedeix la Conselleria
d'Educació, Universitat i Recerca.
D'acord amb el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19, quedaren interromputs els terminis per a la tramitació dels procediments del sector públic definits en la Llei 39
/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En el cas de la convocatòria de proves de llengua
catalana de gener de 2020, això implicà la suspensió immediata de la publicació dels resultats provisionals de les proves orals i de tots els
procediments i els tràmits relacionats (termini per sol·licitar revisió, revisió dels tribunals, aprovació dels resultats definitius, etc.).
L'estat d'alarma declarat el dia 14 de març de 2020 s'ha prorrogat fins ara, respectivament, mitjançant el Reial decret 476/2020, de 27 de
març; el Reial decret 487/2020, de 10 d'abril; el Reial decret 492/2020, de 24 d'abril, i el Reial decret 414/2020, de 8 de maig.
El dia 5 de maig de 2020, el conseller d'Educació, Universitat i Recerca, a proposta de la directora general de Política Lingüística, va
resoldre declarar indispensable per a la protecció de l'interès general la convocatòria de proves de llengua catalana de gener de 2020 i
corroborar la continuació de l'expedient, amb la finalitat de reprendre els tràmits suspesos del procediment: publicació de les notes
provisionals de les proves orals, obertura del termini per sol·licitar revisió i tràmit de vista, revisió dels tribunals i publicació dels resultats
definitius d'aptes i no aptes de la convocatòria.
Atès tot això, dict la següent
Resolució
1. Modificar l'apartat 7 («Calendari») de l'annex 1 de la Resolució de 5 de novembre de 2019, en els termes següents:
On hi diu:
— Resultats provisionals de les proves orals: 17 de març
— Termini per sol·licitar revisió i tràmit de vista de les proves orals: 18 i 19 de març
— Publicació dels resultats definitius d'aptes i no aptes de cada nivell: 6 d'abril
Hi ha de dir:
— Resultats provisionals de les proves orals: 18 de maig
— Termini per sol·licitar revisió i tràmit de vista de les proves orals: del 19 al 21 de maig
— Publicació dels resultats definitius d'aptes i no aptes de cada nivell: 8 de juny
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2. Modificar l'apartat 8 («Revisió i tràmit de vista») de l'annex 1 de la Resolució de 5 de novembre de 2019, en els termes següents:
On hi diu:
8.3. La sol·licitud s'ha de fer telemàticament o bé presencialment. En aquest darrer cas, s'ha de presentar a qualsevol dels llocs esmentats
en el punt 3.2 d'aquestes bases, o d'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
Hi ha de dir:
8.3. La sol·licitud s'ha de fer telemàticament mitjançant el tràmit telemàtic habilitat a aquest efecte a la pàgina web de la Direcció General
de Política Lingüística (http//:dgpoling.caib.cat) o a la Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant la directora general de Política
Lingüística en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos
comptadors a partir de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/82/1058152

Palma, 12 de maig de 2020
La directora general de Política Lingüística
Beatriu Defior Barcons
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