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Contractació 

 
ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL, RESULTAT DE LA PROVA ESCRITA 
PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE LLICENCIATS EN 
EDUCACIÓ FÍSICA: 
 
Sant Josep de sa Talaia, setze de gener de dos mil tretze, a les 9.00 hores es 
reuneixen en aquest Ajuntament, els següents membres designats per ser Tribunal,  
per realitzar  les proves selectives per a la selecció de llicenciats en educació física 
per cobrir places en caràcter interí o temporal de les possibles necessitats de  
l’Ajuntament. 
 
1r. CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL: 
 
D’acord amb el que disposa la base sisena de la convocatòria, el Tribunal d’acord 
amb el que determina l’article 60 de la Llei 7/2007, queda constituït pels següents 
membres: 
 
President: Sra. Carla Garcia Martinez, Tècnica d’Administració de l’Ajuntament. 
Primer vocal: Sr. Ricardo Gómez Romero, tècnic d’esports del Consell d’Eivissa. 
Segon vocal: Sr. Pablo Osuna Torres, professor d’esports de l’IES Algarb. 
Tercer vocal: David Vayá Moscardó, professor d’esports de l’IES Quartó de 
Portmany. 
Secretari: Sra. María Domingo García, Secretària de la Corporació. 
 
2n. RESULTAT DE LA PROVA ESCRITA: 
 
Exercici: 
 
A continuació els quinze aspirants presentats, procedeixen a realitzar la prova 
escrita, consistent en desenvolupar per escrit durant un temps màxim de dues 
hores, un tema extret a l’atzar d’entre els temes a que es refereixen les bases de la 
convocatòria. El tema extret per un dels aspirants ha set el núm. 2. 
 
Així mateix per garantir la identitat dels aspirants, el Tribunal els ha informat que 
l’exercici no haurà de contenir el nom i que s’haurà d’identificar mitjançant una 
CLAU  que ells mateixos indicaran. 
 
Finalitzat l’exercici es procedeix a la correcció del mateix, amb el següent resultat 
dels aspirants que han superat la prova: 
 

1. CLAU: GSP90…………………. 6,00 PUNTS 
2. CLAU: 274SG………………….. 5,50 PUNTS 
3. CLAU: CCR85…………………. 5,00 PUNTS 
4. CLAU: AIB2C…………………... 5,00 PUNTS 
5. CLAU: 8034AB………………… 5,00 PUNTS 
6. CLAU: MMBI…………………… 5,00 PUNTS 

 
Quedant eliminats la resta d’aspirants que han obtingut menys de cinc punts. 
 
3r. FIXACIÓ DEL DIA I HORA DE L’ENTREVISTA PERSONAL: 
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Convocar als aspirants que han superat la prova escrita, per a la realització de 
l’entrevista personal, tal i com s’ha advertit als aspirants, es realitzarà demà dijous 
dia 17 de gener de 2013, a les 11,00 hores. 
 
I no sent altre l’objecte d’aquesta reunió es dóna per acabat l’acte, a les quinze 
hores, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta per exposar al tauler 
d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament, i que subscriuen els membres del 
Tribunal, amb el vistiplau de la Sra. Presidenta. 
 
 


