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LLISTA D’ADMESOS I EXCLOSOS 
 
FASE 1 
BORSÍ: Oficials 1a i 2a de sastreria 
 
Revisats els expedients administratius i la documentació lliurada a través del formulari electrònic 
dels diversos candidats i en base a l’oferta de treball publicada, es comunica el llistat d’admesos 
i exclosos en la primera fase de tramitació del borsí indicat. 
 
OFICIALS 1A – SASTRERIA 
 
No admesos 

DNI  Motius 

42978498P No admès No acredita requisit de Català B2, sols aporta nivell B1 

 
 
Admesos 

DNI  Motius 

43190611S Admès - 

43152078F Admès - 

43161400Z Admès Acredita informe mèdic -Exemp. Carnet conduir 

43141082M Admès provisional Es requereix presentació vida laboral 

 
 
OFICIALS 2A – SASTRERIA 
 
No admesos 

DNI  Motius 

43226802G No admès No acredita experiència laboral requerida. 

 
Admesos 

DNI  Motius 

42978498P Admès provisional Es requereix presentació vida laboral 

43190611S Admès  

43152078F Admès  

43161400z Admès Acredita informe mèdic -Exemp. Carnet conduir 

41583726w Admès provisional 
Es requereix presentación convalidació B2 de català. 
Documentació incompleta. 

 
Termini per presentar al·legacions per incompliment dels requisits: dijous 12.5.22 a les 
23:59h. Via correu electrònic a: rrhh@teatreprincipal.com. 
 
S’iniciarà la segona fase d’entrevista i valoració de mèrits (dimecres 11.5.22) per a tots els 
candidats admesos o admesos provisionalment. Els admesos provisionalment hauran de 
presentar la documentació requerida abans de la finalització del procediment o passaran a estar 
exclosos del borsí al final del procés. Es notificarà la convocatòria a les entrevistes per correu 
electrònic i aquestes seran telemàtiques per eina Google Meet. 
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Ho signa als efectes oportuns,  
 
 
Palma, 9 de maig de 2022 
 
 
Miquel Martorell Vicens 
El Cap de l’Àrea de Producció i Cors 
 
 
 
 
Vist i plau, 
 
Josep R. Cerdà i Mas 
El director gerent 
 
 
 
 
Es notifica a la Representació legal dels treballadors,  
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