
 

Fundació Teatre Principal de Palma 
 
G57076812 
Carrer de la Riera 2A 
07003 Palma- Illes Balears 
+34 971 219 700 
www.teatreprincipal.com  

 

Ref.: Ampliació i aclariment dels borsins de personal tècnic 2021/2022 
 
Per la present, Sebastià Amorós Pinya, com a Cap tècnic del Teatre Principal de Palma 
encarregat de la valoració dels borsins de personal tècnic,  
 
EXPOSA 

- Que s’ha detectat un possible dubte en la interpretació del requisit de l’experiència 

mínima requerida a les bases publicades als borsins de personal tècnic. 

- Que s’ha debatut en la comissió de baremació el possible mètode per a resoldre’l. 

- Que el sector teatral/artístic té una dinàmica de contractació distinta a altres professions 

on els dies de cotització són inferiors o sols es contracta per “bolo”. 

- La pandèmia COVID19 ha reduït molt la contractació al sector cultural. Dit això,  

SOL·LICITO 
- Que es publiqui aquest aclariment als requisits indicant que: 

o L’experiència mínima requerida de 3 anys al borsí d’Oficials 1a tècnic i de 

Coordinador tècnic, en els sectors indicats es computarà a raó d’un mínim 

exigible de 52 dies cotitzats per cada any d’experiència exigida al candidat 

a la vida laboral. 

o L’experiència mínima requerida 1,5 anys al borsí d’Oficials 2a tècnic, en els 

sectors indicats es computarà a raó d’un mínim exigible de 52 dies cotitzats 

per l’any d’experiència del candidat a la vida laboral i de 26 dies pel mig 

any restant. 

o Recordant que en el procés de baremació, després, es seguiran els barems ja 

establerts. 

- Que s’ampliï el termini de presentació dels tres borsins actius en 5 dies naturals, per a 

garantir la igualtat d’oportunitats a possibles candidats, des de l’endemà de la publicació 

d’aquest aclariment. 

o Oficials 1a tècnic: des del 10.9.21 al 14.9.21. 

o Oficials 2a tècnic: des del 10.9.21 al 14.9.21. 

o Coordinador tècnic: finalitzava 12.9.21 s’amplia fins al 17.9.21 

- Indicar que els candidats ja presentats NO s’han de tornar a presentar. 

Ho signo, als efectes oportuns, sol·licitant que s’acordin les mesures sol·licitades. 
 
Palma, 9 de setembre de 2021 
 
Sebastià Amorós 
Cap tècnic 
 

A LA DIRECCIÓ I REPRESENTATS SINDICALS DEL TP 
 
Ho convaliden i accepten,  
 
Josep R. Cerdà i Mas 
Director gerent 
 
 
 
La representació sindical  

 
 
 

Diligència de publicació: al web del TP “treballa amb nosaltres” amb la corresponent ampliació del termini. 

http://www.teatreprincipal.com/

