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PROCÉS DE SELECCIÓ D’UN OFICIAL 1ª DE MANTENIMENT 
 
NOM DE L’EMPRESA: FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL DE PALMA 
Lloc: Oficial 1ª de manteniment 
GRUP: C  - CATEGORIA: OFICIAL 1ª 
 
FUNCIONS: 
 
Les tasques principals del lloc de feina seran l’organització del manteniment de 
l’edifici on es situa el Teatre Principal, coordinar el personal adscrit al 
manteniment, tasques vàries de manteniment d’edifici i les seves instal·lacions, 
així com coordinació i temporització de totes les revisions periòdiques. 
 
Així com qualsevol altra relacionada amb el lloc de feina. 
 
REQUISITS: 
 
Titulació equivalent a BUP o Formació Professional II en electricitat, fontaneria, 
frigorista o similar o Batxillerat o Cicles Formatius de Grau Mitjà, completada amb 
una experiència dilatada en el lloc de treball. 
 
Català: Certificat B1 dins el marc europeu de llengües o equivalent. 
 
Carnet de conduir: B1 
 
MÈRITS: 
 
Experiència en manteniment d’edificis, en sistemes frigoristes, grups elèctrics 
i/o fontaneria. 
 
Anglès nivell B1 marc europeu de llengües, o equivalent; altres llengües 
estrangeres com italià, etc.. 
 
TIPUS DE CONTRACTE: 
 
Amb la present convocatòria es vol cobrir la necessitat urgent de cobrir la figura 
d’oficial primera de manteniment ja que la persona que l’ocupa es troba en 
situació d’excedència amb un contracte laboral ordinari d’interinatge. 
 
El temps de duració del contracte serà la duració de l’excedència  amb els 
màxims legals, sense encadenaments per evitar el frau en la contractació, o amb 
els límits legalment establerts en la modalitat de contracte laboral. 
 
Igualment, totes les persones que no quedin seleccionades per cobrir aquest lloc 
de feina quedaran a un borsí per possibles necessitats temporals de la Fundació, 
sempre que compleixin els requisits requerits en la convocatòria. 
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Data aproximada d’inici del contracte: 10 de setembre 
 
Salari brut mensual: 1.616 euros (14 pagues) més complements segons 
categoria i taules salarials d’acord amb el Conveni col·lectiu vigent. 
 
Horari: 37,5 hores setmanals (efectives 35h), prestades en horari rotatori de 
dilluns a diumenge de 7:00 a 14 hores o els horabaixes de 16:00 a 23:00 hores 
o de 17:00 a 24:00 hores. Jornada 3. 
 
PROCEDIMENT: 
 

• S’ha de trametre el CV per registre d’entrada i còpia de la titulació  

• Comprovació del compliment dels requisits (es podrà requerir els originals 
o aclariments) 

• Incorporació a una llista – borsí i comunicació a l’interessat. 

• Avaluació dels candidats segons especificitats de la necessitats 
determinades pel Comitè d’avaluació per a cada contractació. 

• Comunicació als seleccionats, amb entrevista personal si escau. 
 
TERMINI DE PRESENTACIÓ: 
 
El temps de presentació dels currículums seran cinc dies hàbils a partir de 
l’endemà de la publicació de la oferta en la plana web de la Fundació Teatre 
Principal de Palma per a entrar en la selecció de la plaça d’interinatge. 
 
Tots els currículums que compleixen els requisits presentats fora d’aquest termini 
es tindran en compte per a poder cobrir possibles necessitats temporals i 
puntuals en aquesta activitat per part de la Fundació Teatre Principal de Palma 
en futures convocatòries 
 
COMITÈ DE SELECCIÓ: 
 
MEMBRES DE LA SELECCIÓ (amb veu i vot): 

La direcció-gerència o persona qui es designi. 
El cap de l’àrea on correspon el lloc de feina. 

 
OBSERVADOR (amb veu i sense vot): 

Un membre de la representació legal dels treballadors o qui designin. 
 

TEATRE PRINCIPAL 

Carrer de la Riera, 2A 

07003 Palma 

971 21 97 00 
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