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Matèria: Drets i deures / Condicions de treball / Vacances, permisos i llicències
Data de l’informe: 25 d’agost de 2010
Títol: Informe relatiu a si les proves de català convocades per l’EBAP tenen caràcter
oficial i, per tant, tenen la consideració de proves definitives d’aptitud i d’avaluació
en centre oficial, als efectes de l’atorgament de permisos per causes justificades de
l’article 9.d del Decret 47/1995, de 4 de maig.
Consideracions jurídiques:
En primer lloc, inicialment corresponia a la Junta Avaluadora de Català (en
endavant JAC) creada per Decret 62/1989, l’objectiu d’establir i efectuar les proves
per l’obtenció de certificats de coneixement de la llengua catalana. D’aquesta
manera s’establia un sistema d’avaluació i acreditació oficial que tenia per finalitat,
entre d’altes, donar compliment a l’article 36 de la Llei 3/1986, de normalització
lingüística, que preveu l’obligació de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
promoure l’ensenyament de la llengua catalana entre la població adulta. En
l’actualitat aquesta competència correspon a la Direcció General de Política
Lingüística per Decret 80/2004, de 10 de setembre, sobre l’avaluació i la certificació
de coneixements de català.
Mitjançant l’Ordre del conseller de Cultura, Educació i Esports de dia 6 de
novembre de 1995, es va establir, a partir dels certificats de la JAC (ara Direcció
General de Política Lingüística) un sistema d’equivalències per als títols que
acrediten els coneixements de llengua catalana emesos per institucions i organismes
oficials o privats de reconeguda solvència en l’ensenyament i l’avaluació del
coneixement de la llengua catalana.
Per Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 17 d’octubre de 2003, per la qual
s’amplia l’Ordre de 16 de febrer de 2000, que determina els títols, certificats o
diplomes que garanteixen els coneixements de llengua catalana compresos en els
certificats de la JAC es va declarar que els títols emesos per l’Institut Balear
d’Administració Pública, ara Escola Balear de l’Administració Pública, garanteixen
els coneixements compresos en els certificats de la JAC.
En segon lloc, el Decret 114/2008, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
pel qual es regula l’exigència de coneixements de llengua catalana en els
procediments selectius d’accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball que es
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convoquin en l’àmbit de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, disposa a l’article 7 que
Els coneixements de llengua catalana es poden acreditar en cada procés selectiu de personal i en
els de proveïments de llocs de treball, mitjançant l’aportació dins el termini per presentar
sol·licituds del certificat oficial corresponent o títol que acrediti la possessió d’algun dels nivells
de coneixements establerts en l’article 8 del Decret 80/2004, de 10 de setembre, que
justifiqui coneixements iguals o superiors als exigits reglamentàriament per accedir a cada un
dels grups en què la llei classifica els distints cossos i/o escales de funcionaris d’Administració
general i especial o per a cada un dels nivells laborals del personal al servei de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Els títols o certificats han de ser els expedits per l’Escola Balear d’Administració Pública o els
expedits o homologats per la Direcció General de Política Lingüística que acreditin posseir els
nivells de coneixements esmentats.

Idèntica redacció però referida al personal estatutari del Servei de Salut de les Illes
Balears podem trobar-la a l’article 7 del Decret 24/2009, de 27 de març, pel qual es
regula l’exigència de coneixements de llengua catalana en els procediments selectius
d’accés i de mobilitat relatius a la funció pública estatutària i per ocupar llocs de
treball que es convoquin en el sector públic sanitari de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.
Com es pot comprovar, els preceptes transcrits parlen de “certificat oficial
corresponent o títol que acrediti algú dels nivells de coneixements sobre avaluació i
certificació de coneixements de català”. Afegint posteriorment que aquests títols o
certificats (s’entenen que oficials) han de ser els expedits per l’Escola Balear
d’Administració Pública o els expedits o homologats per la Direcció General de
Política Lingüística que acreditin la possessió dels nivells de coneixements
esmentats.
En tercer lloc, conforme a la normativa transcrita, els títols o certificats emesos per
l’EBAP relatius a les proves dels cursos de llengua catalana que organitza
anualment, tenen caràcter oficial i garanteixen els coneixements compresos en els
certificats de la JAC, tal i com ho declara l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura
de 17 d’octubre de 2003. Per això, el punt 19 de la Resolució de la presidenta de
l’Escola Balear d’Administració Pública per la qual s’aprova el Pla anual, la
convocatòria i les proves dels cursos de llengua catalana organitzats per l’Escola
Balear d’Administració Pública per a l’any 2010 qualifica a la prova sobre
coneixements de català com a “prova oficial”.
Conclusions:
Ateses les anteriors consideracions, cal concloure que les proves de català
convocades per l’EBAP tenen caràcter oficial i per tant, tenen la consideració de
proves definitives d’aptitud i d’avaluació en centre oficial, als efectes de l’article 9.d
del Decret 47/1995, de 4 de maig.
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