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f,g 0Es. 2008Sr. Andreu Camps i Povill
Director de l'INEF de Catalunya
Av. de I'Estadi s/n
Anella Olímpica de Monjuic
08038 Barcelona

Barcelona 19 de desembre de 2008

Benvolgut senyor,

Amb data 16 de desembre de 2008 (curiosament amb registre de sortida de 10 d'octubre de
2008) he rebut al meu domicili particular la seva resposta relativa a les meves sol.licituds sobre
el procés per a cobrir una plaga del tipus A1, de professor col.laborador al centre de Barcelona,
per a I'ensenyament de l'activitat física i l'esport i coneixedor de les práctiques universitáries,
durant el curs académic 2008-09, en la qual vosté em demana que faci la sol.licitud al director
de l'INEF de Barcelona.

Per altra banda, el 25 de setembre de 2008 vaig sol.licitar en persona a la secretaria de I'INEF
de Catalunya informació sobre les valoracions del currículum dels candidats i em van enviar
cap a la secretaria de I'INEF de Barcelona, on em van informar que aquesta petició I'havia de
tornar a fer a la secretaria de I'INEF de Catalunya.

Com a máxim responsable de Ia convocatdria en qüestió, li torno a sol.licitar que realitzi les
gestions pertinents per tal que els membres del tribunal I comité de selecció de l'anomenada
plaqa de professor em facilitin:
a) les avaluacions detallades del currículum de la persona seleccionada per a la plaga, Ana M.
Bofill Ródenas, en cada un dels apartats establerts a la convocatória per ser valorats;
b) un dia i una hora per realitzar una revisió presencial del currículum de la persona
seleccionada,
c) les avaluacions detallades del meu currículum (el qual litorno a adjuntar)
A més, seguint les seves indicacions, també faig arribar la meva petició al director de I'INEF de
Barcelona.

Li comunico el meu convenciment de que estic més qualificat tant a nivell formatiu com
d'experiéncia professional que Ia persona que han seleccionat per ser professora de I'INEFC. I
encara que analitzant les característiques de la plaga i la meva situació professional
possiblement jo no l'hagués acceptat, em sento responsabilitzat a demanar explicacions sobre
aquest procés de selecció que desprestigia la qualitat formativa de l'lNEFC.

Així, com que des de el principi d'aquest procés no he constatat una clara intenció d'informació
detallada ni amb el rigor mínim que requereix una institució com I'INEF de Catalunya, amb data
d'avui obriré una denúncia pública d'aquesta situació a la web http://www.educaciofisica.com
(enffag des dels apartats "Opiniones y Denuncías" i "Notícias", amb accés directe des de:
http:llwww. ed ucaciofisica. com/endogam ia_i nefc_2008. htm).
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David Ribera-Nebot
Professional de la Motricitat Humana
Sanpere iMiquel ,  13-19, Esc. B, At.2
08032 Barcelona
Email : drn@educaciofisica.com
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Barcelona 19 de desembre de 2008

Benvolgut senyor,

Li adjunto un escrit dirigit al director de l'INEF de Catalunya en relació al procés per a cobrir
una plaga deltipus A1, de professor col'laborador al centre de Barcefona, per a l'ensenyament
de I'activitat física i I'esport i coneixedor de les práctiques universitáries, durant el curs
académic 2008-09.

Per aixó, i seguint les seves indicacions, li sol'licito que realitzi les gestions pertinents per a que
els membres del tribunal / comite de selecció de I'anomenada plaga de professor em facilitin:
a) les avaluacions detallades del currículum de la persona seleccionada per a la plaga, Ana M.
Bofill Ródenas, en cada un dels apartats establerts a la convocatória per ser valorats;
b) un dia i una hora per realitzar una revisió presencial del currículum de la persona
seleccionada;
c) les avaluacions detallades del meu currículum (el qual litorno a adjuntar)

També, li comunico el meu convenciment de que estic més qualificat tant a nivell formatiu com
d'experiéncia professional que la persona que han seleccionat per ser professora de l'lNEFC. I
encara que analitzant les caracteristiques de la plaga i la meva situació professionaljo
.possiblement no I'hagués acceptat, em sento responsabilitzat a demanar explicacions sobre
aquest procés de selecció que desprestigia la qualitat formativa de l'lNEFC.

Així, com que des de el principi d'aquest procés no he constatat una clara intenció d'informació
detallada ni amb el rigor mínim que requereix una institució com I'INEF de Catalunya, amb data
d'avui obriré una denúncia pública d'aquesta situació a la web http://www.educaciofisica.com
(enffag des dels apartats "Opiniones y Denuncias" i "lr/ofibr'as", amb accés directe des de:
http://www.ed ucaciofisica. com/endogamia_inefc_2008.htm).
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David Ribera-Nebot
Professional de la Motricitat Humana
Sanpere iMiquel, 13-19, Esc. B, At.2
08032 Barcelona
Email : drn@educaciofisica.com


