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Secció I. Disposicions generals
PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

4002

Correcció d’errates en l’edicte 3855 (BOIB 46 de data 12-04-2016) referit a la "Llei 4/2016, de 6
d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l’ús del català en l’àmbit de la
funció pública"

Al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm.46, de 12 d'abril de 2016, s’ha detectat una errata en la publicació de la “ Llei 4/2016, de 6 d'abril,
de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l’ús del català en l’àmbit de la funció pública ”, consistent l’error en un
alineament desigual en la taula de la disposició transitòria primera punt 2, tant de la versió catalana com castellana.
Per això, i de conformitat amb l’article 56.3 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, s’ha d’esmenar l’error per la qual cosa es publica la següent correcció:
A la disposició transitòria primera punt 2 de la versió catalana, on diu:
Nivells

Coneixements de llengua catalana que s'exigeixen

Nivells 1, 2, 3 i 4 del Conveni col·lectiu per al personal laboral de
l'Administració de la CAIB

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2016/47/947548

Certificat de nivell B2 (nivell avançat)
Excepcions: tècnic superior, especialitat Administració general i
especialitat jurídic (nivell 1), tècnic de grau mitjà, especialitat Certificat del nivell C1 (nivell de domini funcional efectiu)
Administració general (nivell 2), encarregat administratiu (nivell 3) i
administratiu (nivell 4)

Nivells 5, 6, 7 i 8 del Conveni col·lectiu per al personal laboral al Certificat de nivell B1 (nivell llindar)
servei de l’Administració de la CAIB
Excepció: auxiliar administratiu (nivell 6)

Certificat de nivell B2 (nivell avançat)

Ha de dir:
Coneixements de llengua catalana que
s’exigeixen
Nivells 1, 2, 3 i 4 del Conveni col·lectiu per al personal laboral de l’Administració de la CAIB Certificat de nivell B2 (nivell avançat)
Nivells

Excepcions: tècnic superior, especialitat Administració general i especialitat jurídic (nivell 1),
Certificat del nivell C1 (nivell de domini
tècnic de grau mitjà, especialitat Administració general (nivell 2), encarregat administratiu
funcional efectiu)
(nivell 3) i administratiu (nivell 4)

Nivells 5, 6, 7 i 8 del Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l’Administració de Certificat de nivell B1 (nivell llindar)
la CAIB
Excepció: auxiliar administratiu (nivell 6)
Certificat de nivell B2 (nivell avançat)
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A la disposició transitòria primera punt 2 de la versió castellana, on diu:
Niveles

Conocimientos de lengua catalana que se exigen

Niveles 1, 2, 3 y 4 del Convenio colectivo para el personal laboral de
la Administración de la CAIB
Certificado de nivel B2 (nivel avanzado)
Excepciones: técnico superior, especialidad Administración General
y especialidad jurídico (nivel 1), técnico de grado medio, Certificado del nivel C1 (nivel de dominio funcional efectivo)
especialidad Administración General (nivel 2), encargado
administrativo (nivel 3) y administrativo (nivel 4)

Niveles 5, 6, 7 y 8 del Convenio colectivo para el personal laboral al
Certificado de nivel B1 (nivel umbral)
servicio de la Administración de la CAIB
Excepción: auxiliar administrativo (nivel 6)

Certificado de nivel B2 (nivel avanzado)

Ha de dir:
Conocimientos de lengua catalana que se
exigen
Niveles 1, 2, 3 y 4 del Convenio colectivo para el personal laboral de la Administración de la Certificado de nivel B2 (nivel avanzado)
CAIB

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2016/47/947548

Niveles

Excepciones: técnico superior, especialidad Administración General y especialidad jurídico Certificado del nivel C1 (nivel de dominio
(nivel 1), técnico de grado medio, especialidad Administración General (nivel 2), encargado funcional efectivo)
administrativo (nivel 3) y administrativo (nivel 4)

Niveles 5, 6, 7 y 8 del Convenio colectivo para el personal laboral al servicio de la Certificado de nivel B1 (nivel umbral)
Administración de la CAIB
Excepción: auxiliar administrativo (nivel 6)

Certificado de nivel B2 (nivel avanzado)

Palma, 13 d'abril de 2016
La secretaria general
Teresa Suárez Genovard
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