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Santa Mònica (codi: 07003262) amb la configuració següent: 16 unitats d’educació infantil de segon cicle, 27 unitats d’educació primària, 17 unitats d’educació secundària obligatòria i 8 unitats de batxillerat en les modalitats de
Ciències de la natura i la salut i Humanitats i ciències socials.
2. Amb data 28 de gener de 2008 (NRE 5868/2008 de 29 de gener de
2008), la Sra. Catalina Vilanova Bisquerra, representant legal de la titularitat del
centre docent privat denominat Santa Mònica, sol·licita l’autorització de l’ampliació d’una unitat d’educació primària per al curs escolar 2008-2009. A tal
efecte, s’adjunten els plànols per ubicar la futura aula.
3. Amb data de 2 d’abril de 2008, el Servei de Projectes, Obres i
Supervisió, emet un informe tècnic desfavorable del projecte presentat.
4 Amb data 21 d’abril de 2008 (NRE 26106/2008 de 23 d’abril de 2008,
la Sra. Catalina Vilanova Bisquerra, representant legal de la titularitat del centre
docent privat denominat Santa Mònica, presenta nova documentació per tal
d’esmenar les deficiències advertides.
5. Amb data 19 de juny de 2008 el Servei de Projectes, Obres i Supervisió,
emet un informe tècnic favorable del projecte presentat.
5. Amb data 20 d’octubre de 2008 el Servei de Projectes, Obres i
Supervisió, prèvia petició de la representant de la titularitat i realitzada la visita
d’inspecció al centre per tal de comprovar que les instal·lacions s’adapten als
plànols informats, emet informe tècnic favorable.
Fonaments de dret
1. Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol (BOE del 4 de juliol), reguladora
del dret a l’educació.
2. Llei orgànica 2/2006, de 3 de març (BOE del 4 de març), d’educació.
3. Llei 3/2003, de 26 de març (BOIB de 3 d’abril), de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
4. Reial decret 1004/1991, de 14 de juny (BOE del 26 de juny), pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de
règim general no universitaris, segons el que determina l’Ordre de 7 de gener de
2004 (BOIB del 15).
5. Reial decret 332/1992, de 3 d’abril (BOE del 9), sobre autoritzacions de
centres privats, per impartir ensenyaments de règim general no universitaris.
6. Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre (BOE del 16 de gener de
1998), sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració civil de l’Estat a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’ensenyament no universitari.
Per tot això, i a proposta de la Direcció General de Planificació i Centres,
dict la següent
Resolució
1. Autoritzar amb efectes des de l’inici del curs escolar 2008-2009, l’ampliació d’una unitat d’educació primària al centre docent privat concertat Santa
Mònica.
2. Modificar l’autorització del centre privat concertat Santa Mònica, atorgada per la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 12 de juny de 2007.
Com a conseqüència d’això, el centre queda configurat de la manera
següent:
Codi de centre: 07003262
Denominació genèrica: centre d’educació infantil de segon cicle, primària, secundària obligatòria i batxillerat
Denominació específica: Santa Mònica
Titular: Congregación Agustinas Hermanas del Amparo
Domicili: C/ de Martínez Vargas, núm. 13 i c/ Reina Violant, núm. 9 i 10
Localitat: Palma
Municipi: Palma
Ensenyaments autoritzats:
- educació infantil: 16 unitats
- educació primària: 28 unitats
- educació secundària obligatòria: 17 unitats
- batxillerat: 8 unitats en les modalitats de Ciències de la Natura i la Salut,
i Humanitats i Ciències Socials
3. El centre està obligat a complir la normativa vigent quant a la titulació
del professorat destinat a les unitats autoritzades mitjançant aquesta Resolució.
En cas contrari, es procediria a la revocació de l’autorització atorgada.
4. El centre que és autoritzat per aquesta Resolució ha de complir la norma
bàsica de l’edificació NBE-CPI/96, de condicions de protecció contra incendis
aprovada pel Reial decret 2177/1996, de 4 d’octubre (BOE del 29 d’octubre) i
les condicions higièniques, sanitàries, acústiques, d’habitabilitat, de seguretat i
d’accessibilitat que s’assenyalen a la legislació vigent. Tot això sense perjudici
que s’hagin de complir altres requisits exigits per la normativa municipal o autonòmica corresponent. La responsabilitat per l’incompliment de les esmentades
condicions correspon als titulars dels centres.
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5. El centre esmentat queda obligat al compliment de la legislació vigent
i a sol·licitar l’oportuna revisió quan s’hagi de modificar qualsevol de les dades
que assenyala aquesta Resolució.
Palma, 27 de novembre de 2008
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

—o—
Num. 23994
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de dia 1 de desembre de 2008, per la qual es confirmen en la destinació actual
com a professor d’ensenyament secundari al senyor Agustí
Domenge Pont
D’acord amb el que determina el segon paràgraf del punt 12.2 de la
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 15 de març de 2007, de convocatòria de proves selectives per a la provisió de places de funcionaris docents
dels cossos de mestres, de professors d’ensenyament secundari, de professors
tècnics de formació professional, de professors de música i arts escèniques i per
a l’adquisició de noves especialitat (BOIB núm. 44, de 22-03-2007), el professor Agustí Domenge Pont , després de superar pel torn d’accés a cossos de grup
superior el procediment selectiu d’accés al cos de professorat d’ensenyament
secundari va optar per confirmar la destinació que tenia com a funcionari de cos
docent del Grup B.
Atès que per Ordre ESD/3323/2008, de 30 d’octubre de 2008 (BOE núm.
279 de 19-11-2008) han estat nomenats funcionaris de carrera del cos de professors d’ensenyament secundari, amb efectes de l’1 de setembre de 2008,
RESOLC:
1. Confirmar el Sr. Agustí Domenge Pont amb DNI núm. 18220973, en la
destinació actual a l’IES de Capdepera, com a professor d’ensenyament secundari de l’especialitat de llengua i literatura catalanes, amb efectes de dia 1 de
setembre de 2008.
Així, d’acord amb el que determina la disposició transitòria dotzena de la
LOE, els funcionaris esmentats assoleixen amb caràcter definitiu, com a professors de secundària, la destinació que tenien com a funcionaris de cossos docents
del Grup B.
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones
interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Educació i Cultura, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de
la publicació en el BOIB d’aquesta Resolució, d’acord amb el que regula l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de las administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, o un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptadors des
del dia següent al de la publicació en el BOIB d’aquesta Resolució, d’acord amb
el que determinen els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 1 de desembre de 2008
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

—o—
Num. 24088
Resolució del director general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent de 9 de desembre de 2008 per la qual es
regulen i convoquen les proves d’accés extraordinàries de caràcter específic per als ensenyaments esportius de futbol i futbol sala
del sistema educatiu i se’n regula l’organització
El Reial decret 1363/2007, de 24 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial, i estableix en l’article 30 els requisits d’accés de caràcter específic.
Aquest Reial decret 1363/2007, a la seva disposició transitòria tercera,
estableix la vigència de les normes de desenvolupament dels ensenyaments
esportius establerts en el Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre.
L’Ordre de 28 de juliol de 2008 de regulació dels ensenyaments esportius
de règim especial establerts a l’empara del Reial decret 1913/1997, de 19 de
desembre, i de l’exhauriment de determinades formacions esportives, a l’article
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14 ens assenyala els requisits d’accés de caràcter específic.
El Decret 89/2006, de 13 d’octubre, pel qual s’estableixen els currículums, les proves i requisits d’accés corresponents als títols de tècnic esportiu i
de tècnic esportiu superior de les especialitats de futbol i futbol sala.
Atès que la superació de les proves específiques d’accés és un requisit per
accedir a aquests ensenyaments i que correspon a la Conselleria d’Educació i
Cultura regular-ne l’aplicació i la inspecció,
RESOLC
Primer
1. Aprovar les instruccions per les quals es concreten aspectes sobre l’organització de la prova d’accés extraordinària de caràcter específic.
2. Aquestes instruccions s’inclouen com a Annex 1 d’aquesta Resolució.
3. L’Annex 4 detalla el calendari de les actuacions corresponents a la
prova.
Segon
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Article 4
Documentació necessària per inscriure’s per fer la prova d’accés extraordinària de caràcter específic
1. Per formalitzar la inscripció, les persones interessades a realitzar la
prova d’accés extraordinària de caràcter específic han de presentar, en tots els
casos:
a) Sol·licitud per duplicat segons el model oficial (Annex 2), que es pot
trobar al centre on s’han d’inscriure i també a la pàgina web de la Direcció
General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent
(http://aper.caib.es).
b) Original i fotocòpia del document oficial d’identificació.
c) Declaració jurada que no es té cap requisit d’accés directe que li permet l’accés als ensenyaments esportius de règim especial, de conformitat amb
el model que la Conselleria ha de lliurar als centres que fan la prova (Annex 3),
i que també es troba a la pàgina web de la Direcció General de Formació
Professional i Aprenentatge Permanent (http://aper.caib.es).
Article 5
Actuació amb la documentació necessària per inscriure’s per fer la prova

Convocar la prova d’accés extraordinària de caràcter específic als ensenyaments esportius de futbol i futbol sala del sistema educatiu, en els termes que
figuren en les instruccions que s’inclouen com a Annex 1 d’aquesta Resolució.
Tercer
Aquesta Resolució comença a vigir l’endemà de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

La secretaria del centre on es fan les inscripcions per fer la prova, un cop
ha comprovat que la sol·licitud d’inscripció està degudament emplenada, n’ha
de segellar un dels exemplars i l’ha de retornar a la persona interessada. La
secretaria del centre s’ha de quedar la fotocòpia del document oficial d’identificació i la de la resta de documentació que es presenta, un cop acarada amb l’original.
Article 6
Persones que estan exemptes de fer la prova d’accés extraordinària de
caràcter específic

Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot
interposar recurs d’alçada davant la consellera d’Educació i Cultura en el termini d’un mes comptador des de la seva publicació, de conformitat amb el que
es preveu a 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.

Les situacions que permeten l’exempció de les proves d’accés de caràcter
específic són les que s’estableixen a l’article 15 de l’Ordre de 28 de juliol de
2008 de regulació dels ensenyaments esportius de règim especial establerts a
l’empara del Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre, i de l’exhauriment de
determinades formacions esportives.

Palma, 9 de desembre de 2008
El director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent
Miquel Mestre Morey
ANNEX 1
Instruccions
Article 1
Persones que s’han d’inscriure per fer la prova d’accés extraordinària de
caràcter específic
S’hi poden inscriure les persones que tenen els requisits generals d’accés
i les persones que han superat les proves d’accés per a les persones sense requisits acadèmics.
Article 2
Termini d’inscripció a les proves
La inscripció a la prova d’accés extraordinària de caràcter específic als
ensenyaments esportius de futbol i futbol sala de règim especial s’ha de fer del
dia 12 al 15 de gener de 2009, ambdós inclosos.
Article 3
Lloc per inscriure’s per fer la prova d’accés extraordinària de caràcter
específic
1. La inscripció de la prova d’accés extraordinària de caràcter específic als
ensenyaments esportius de futbol i futbol sala de règim especial s’ha de fer, únicament, en els centres que s’indiquen a continuació, els quals són els únics que
poden fer aquestes proves en aquesta convocatòria:
- IES Centre de Tecnificació Esportiva Illes Balears (Palma)
- IES Cap de Llevant (Maó)
2. La prova s’ha de fer en el mateix centre on s’ha fet la inscripció o, si
n’és el cas, a altres instal·lacions exteriors al centre educatiu, de la qual cosa
s’informarà al mateix centre.
3. Excepcionalment, la Direcció General de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent pot autoritzar que una persona faci la prova en un centre públic diferent dels quals estan establerts en el punt anterior.

Article 7
Persones que sol·liciten la prova d’accés extraordinària de caràcter específic adaptada per a persones que acrediten discapacitat
Aquesta situació s’estableix en l’article 19 de l’Ordre de 28 de juliol de
2008 de regulació dels ensenyaments esportius de règim especial establerts a
l’empara del Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre, i de l’exhauriment de
determinades formacions esportives.
Article 8
Admissió per fer les proves
Cada centre educatiu ha de comprovar, amb la documentació rebuda, que
les persones que sol·liciten fer la prova tenen l’edat i la resta de condicions que
permeten fer-la.
Article 9
Llistes provisionals de persones admeses i de persones excloses per fer la
prova d’accés extraordinària de caràcter específic
Les llistes provisionals de persones admeses i de persones excloses per fer
la prova d’accés extraordinària s’han de publicar el dia 16 de gener de 2009
abans de les 10.00 h, en el tauler d’anuncis del centre educatiu on s’ha presentat la sol·licitud.
Article 10
Reclamacions
1. Les reclamacions contra les llistes provisionals de persones admeses i
excloses per fer la prova d’accés extraordinària de caràcter específic es poden
presentar els dies 16 i 19 de gener de 2009, davant el director del centre educatiu on s’ha presentat la sol·licitud.
2. Aquestes reclamacions han d’estar resoltes el dia 21 de gener de 2009.
Article 11
Llistes definitives de persones admeses per fer la prova d’accés extraordinària de caràcter específic
1. El dia 21 de gener de 2009 cada centre educatiu ha de publicar les llistes definitives de persones admeses per fer la prova d’accés extraordinària de
caràcter específic.
2. Contra les llistes definitives es pot presentar recurs d’alçada davant el
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director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent, en el termini d’un mes, comptador des de la data de la publicació.

2. Així mateix, el dia 21 de gener de 2009, els centres educatius han de
trametre, per correu urgent o donar en mà, a la Direcció General de Formació
Professional i Aprenentatge Permanent, la còpia de les sol·licituds i de la documentació que hi adjunten les persones que demanen fer una prova adaptada.
Article 13
Data i horari de realització de la prova d’accés extraordinària de caràcter
específic
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documentació presentada per les persones inscrites per a la realització de les
proves d’accés.

Article 12
Comunicació de dades d’inscripció per fer la prova d’accés extraordinària
de caràcter específic
1. Tots els centres que fan proves d’accés han de comunicar a la Direcció
General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent, per fax
(971177534) o per correu electrònic (spla@dgfpap.caib.es), el nombre total de
persones inscrites per fer la prova, com a màxim, el dia 21 de gener de 2009.
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Article 19
Contingut i qualificació de la prova
1. El contingut i els criteris d’avaluació de la prova específica d’accés
extraordinària de les especialitats de futbol i futbol sala es detallen en l’Annex
1 del Decret 89/2006, de 13 d’octubre de 2006.
2. En la qualificació final de les proves s’han d’utilitzar els termes apte i
no apte. Per obtenir la qualificació d’apte, les persones aspirants han de superar
les dues parts que formen la prova.
Article 20
Tramesa de la còpia de les actes a la Direcció General de Formació
Professional i Aprenentatge Permanent
S’ha d’enviar una còpia acarada de les actes a la Direcció General de
Formació Professional i Aprenentatge Permanent, una vegada acabat el procediment d’avaluació.

1. La prova d’accés extraordinària s’ha de fer el dia 24 de gener de 2009.
2. L’horari i l’ordre de desenvolupament de la prova s’ha de fer públic al
tauler d’anuncis dels centres on s’ha de realitzar i, si n’és el cas, a la seva pàgina web, amb una antelació mínima de 48 hores abans d’iniciar-la, i és el
següent:
- 8.30 hores: Reunió del tribunal avaluador.
- 9.00 hores: Inici de la prova

Article 21
Llistes provisionals de persones aptes i no aptes a la prova d’accés
extraordinàries
El dia 27 de gener de 2009 cada centre educatiu on s’ha fet la prova d’accés extraordinària ha de publicar la llista provisional de persones que han resultat aptes i no aptes a aquesta prova.
Article 22
Reclamacions contra les llistes provisionals de persones aptes i no aptes

Article 14
Publicació de la relació d’estris
La relació d’estris, en cas que siguin necessaris per al desenvolupament de
la prova, s’ha de publicar en el tauler d’anuncis del centre on es realitzi la prova,
el mateix dia que es publica la llista definitiva de persones admeses.
Article 15
Verificació de la identitat dels aspirants
Els membres del tribunal avaluador han de verificar la identitat dels aspirants en qualsevol moment del desenvolupament la prova.
Article 16
Incidències
1. Quan hi hagi causes justificades que alterin o impedeixin a algun aspirant la realització de la prova, el tribunal avaluador ho ha de comunicar a la
Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent, la qual
ho ha de resoldre d’acord amb el que consideri que és procedent.
2. Aquestes incidències s’han de fer constar a l’acta d’avaluació de la
prova.
Article 17
Tribunal Avaluador
1. La Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge
Permanent ha de designar els tribunals avaluadors per a les proves extraordinàries de cada especialitat.
2. Els tribunals avaluadors tenen la funció d’organitzar les proves i desenvolupar-les, i han d’estar formats per:
a) Presidència: el director o la directora del centre educatiu on estan adscrits els ensenyaments, i la seva funció és garantir que el desenvolupament de
les proves d’accés es realitzi conforme al que estableixen els decrets i reials
decrets de títols.
b) Secretaria: el cap o la cap del departament dels ensenyaments esportius
de règim especial del centre educatiu o un professor o una professora del departament de la família professional d’activitats físiques i esportives o un professor
del Departament d’educació física. La seva funció és aixecar acta del desenvolupament de les proves i certificar que aquestes es fan conforme a la norma.
c) Un mínim de tres persones avaluadores, que compleixin els requisits de
titulació o certificació establerts en la normativa corresponent per a cada especialitat esportiva, i tenen la funció de valorar les actuacions de les persones aspirants.
Article 18
Expedients de les persones inscrites
Els centres educatius han de posar a disposició del tribunal avaluador la

1. Contra la llista provisional és possible presentar una reclamació davant
el tribunal avaluador els dies 27 i 28 de gener de 2009.
2. El tribunal avaluador ha d’estudiar el contingut de la reclamació i, si
n’és el cas, ha d’indicar a la persona interessada que assisteixi a una sessió de
revisió de proves en la qual el tribunal pugui comentar els criteris de correcció
i de qualificació que hi ha fet servir.
3. La revisió de la prova, si és necessària, s’ha de fer el dia 29 de gener de
2009.
4. El tribunal avaluador ha d’estendre acta de la sessió de resolució de les
reclamacions presentades.
5. Les persones que no estiguin conformes amb el resultat de la revisió
que resolgui el tribunal avaluador poden interposar un recurs d’alçada davant el
director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent en el termini d’un mes comptador des de la publicació de les llistes definitives.
Article 23
Llistes definitives de persones aptes
Les llistes definitives de persones aptes a la prova d’accés extraordinària
s’han de publicar el 30 de gener de 2009 en el tauler d’anuncis de cada centre
que ha fet la prova.
Article 24
Lliurament dels certificats d’aptitud a la prova
Les persones que han superat la prova d’accés extraordinària poden recollir el certificat que ho acredita en el mateix centre públic on s’ha fet la prova a
partir del 30 de gener de 2009.
Article 25
Sol·licitud de plaça en els ensenyaments esportius de règim especial
Les persones que tenen el certificat que acredita que han superat la prova
d’accés extraordinària, i les que tenen una altra documentació que els permet
l’exempció d’aquesta prova, poden sol·licitar l’admissió als ensenyaments
esportius que vulguin cursar de conformitat amb la normativa d’admissió als
ensenyaments esportius.
ANNEX 2
Inscripció per fer la prova d’accés extraordinària de caràcter específic als
ensenyaments esportius
Llinatges:……………………………………….Nom:……………….
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Adreça:……………………… ….CP:…………………Telèfon:…….
Localitat:………………………….DOI:…………………………
EXPÒS:
( ) Que reunesc els requisits generals d’accés
( ) Que he superat la prova d’accés de caràcter general per a les persones sense requisits acadèmics
Per això, adjunt la documentació següent:
( ) Document oficial d’identificació (obligatori)
( ) Declaració jurada que no es té cap requisit d’accés directe que es permet l’accés als ensenyaments esportius de règim especial
SOL·LICIT:
Ser inscrit per fer la prova d’accés extraordinària de caràcter específic als ensenyaments esportius que s’ha de fer el dia 24 de gener de 2009.
FUTBOL I FUTBOL SALA

NIVELL I

SI N’ÉS EL CAS, DEMAN:
( ) L’adaptació de la prova perquè tenc necessitats educatives especials, per la qual cosa aport:
( ) Certificat oficial que acredita el tipus i grau de discapacitat
( ) Dictamen d’escolarització amb el vistiplau del Departament d’Inspecció Educativa
____________ , _____ ______________ 2009
(Signatura del sol·licitant)
SR. DIRECTOR / SRA. DIRECTORA DE L’IES
______________________________________________
(denominació del centre on es presenta la sol·licitud)
ANNEX 3
Declaració jurada
Proves d’accés extraordinàries de caràcter específic als ensenyaments esportius de règim especial
(Nom i llinatges) _______________________________________,
amb document oficial d’identificació núm. _____________________,
inscrit /a en les proves d’accés extraordinàries de caràcter específic als ensenyaments esportius de futbol i futbol sala de règim especial,
DECLAR SOTA JURAMENT / PROMESA QUE
No reunesc cap dels requisits esportius que permeten l’accés directe als ensenyaments esportius de règim especial.
- En cas de reunir-los en el moment de realitzar la prova, no concorreré a ella.
_________________________, ________________de 2009
(Signatura)
ANNEX 4
Calendari de la prova d’accés extraordinària de caràcter específic de futbol i futbol sala
Convocatòria 2009
ACTUACIÓ
INSCRIPCIÓ PER FER LES PROVES
Publicació de les llistes provisionals de persones admeses i de persones excloses
Reclamacions contra aquestes llistes provisionals
Publicació de la resposta a les reclamacions
Llista definitiva de persones admeses
Cada centre comunica a la DGFPAP el nombre de persones inscrites, la llista de persones que sol·liciten
una prova adaptada i la proposta de la Comissió Avaluadora
Cada centre tramet a la DGFPAP, per correu urgent o en mà, les còpies de les sol·licituds i de la documentació
que adjunten les persones que sol·liciten una prova adaptada
Publicació de la relació d’estris necessaris (si s’escau)
PROVA
Correcció de la prova
Llista provisional de persones aptes i de persones no aptes
Reclamacions contra la llista provisional
Revisions de proves (si és necessari )
Publicació de la llista definitiva de persones aptes i de persones no aptes
Lliurament dels certificats d’aptitud
Tramesa de la còpia de les actes de les proves a la DGFPAP
Termini per a què les persones que no estiguin conformes amb el resultat de la revisió que resolgui el
tribunal avaluador puguin presentar un recurs d’alçada davant el director general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent
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Art.
2
9
10.1
10.2
11

DATES
12-15 de gener 2009
16 de gener
16 i 19 de gener
21 de gener
21 de gener

12.1

21 de gener

12.2
14
13

21 de gener
21 de gener
24 de gener
26-27 de gener
27 de gener
27-28 de gener
29 de gener
30 de gener
30 de gener
30 de gener

21
22
22.3
23
24
20

22.5

Un mes des de la
publicació de la llista
definitiva

