
SOL·LICITUD PER PARTICIPAR EN EL PROCEDIMENT D’ESTABILITZACIÓ PER COBRIR LLOCS DE 

FEINA DE PLANTILLA DE LA FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL DE PALMA 

CONVOCATORIA: 

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE FEINA:  

 

DADES PERSONALS: 

Nom:        Llinatges: 

DNI/NIE:   Nacionalitat: 

Adreça (núm., pis i porta): 

Municipi:   Província:   Codi postal: 

 
Altres dades de contacte 

1. Telèfon: 

2. Telèfon fix: 

3. Adreça electrònica: 

 

EXPÒS: 

Que compleixo els requisits per participar al procediment d’estabilització convocat per la 

Fundació Teatre Principal de Palma, per això, 

SOL·LICITO: 

Formar part del procediment i presento, 

 DOCUMENTACIÓ MÍNIMA REQUERIDA (segons les bases): 

- Fotocopia acarada del DNI o NIE  

- Currículum Vitae    

- Fotocopia acarada titulació acadèmica dels requisits  

- Fotocopia acarada de la titulació de llengua catalana requerida      

- Vida laboral i certificat funcions requisits 

- Certificat mèdic aptitud 

- Certificat negatiu de Registre central de delinqüents 

 

Descripció dels documents presentats als requisits: 

Titulació  

Centre i data d’expedició  

 

Català  

Certificat emès per  

 

Empresa del sector públic:  

Anys experiència acreditats al certificat:  



 

MÈRITS APORTATS A L’AUTOBAREM: 

Núm 
ordre* 

DOCUMENT 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

* Heu d’ordenar els documents correlativament i el número d’ordre ha de coincidir amb el 

número anotat en el document que aporteu. 

 

DECLAR, RESPONSABLEMENT: 

- Tenir les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques necessàries per a l’exercici de les 

funcions del lloc al qual s’opta. 

- No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap 

administració publica, dels òrgans constitucionals o estatutaris de la comunitat 

autònoma o que no es troba inhabilitat de manera absoluta o especial per ocupar 

càrrecs públics per resolució judicial.  

- Conèixer les bases generals que regeixen la convocatòria. 

- Que tota la informació lliurada i l’autobarem són veraços. 

Lloc i data: 

Signatura del participant 

A LA DIRECCIÓ DE GERENCIA DE LA FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL DE PALMA 

AL TRIBUNAL DE SELECCIÓ 

  



AUTOBAREM ADJUNT A LA SOL·LICITUD PER PARTICIPAR EN EL PROCEDIMENT 

D’ESTABILITZACIÓ DE LA FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL DE PALMA 

Mèrits Autobarem 
aspirant 

Barem 
tribunal 

1) Mèrits professionals (màxim 45 punts)   

Per cada mes treballat en la mateixa entitat del 
sector públic (Fundació Teatre Principal de Palma) 
en la mateixa categoria professional a la qual 
s'opta: 0,25 punts per mes de serveis prestats. 

MESOS QUE ACREDITA:_____ 

  

Per cada mes treballat en la mateixa entitat del 
sector públic (Fundació Teatre Principal de Palma), 
com a personal funcionari o laboral cedit, exercint 
les mateixes funcions de la categoria professional 
a la qual s'opta: 0,25 punts per mes de serveis 
prestats. 

MESOS QUE ACREDITA:_____ 

  

Per cada mes treballat en la mateixa entitat del 
sector públic (Fundació Teatre Principal de Palma) 
en una altra categoria professional a la qual s'opta: 
0,1 punts per mes de serveis prestats. 

MESOS QUE ACREDITA:_____ 

  

Per cada mes treballat en una altra administració 
o ens del sector públic en una categoria 
professional equivalent o amb anàlogues funcions 
a la qual s'opta: 0,1 punts per mes de serveis 
prestats. 

MESOS QUE ACREDITA:_____ 

  

Subtotal:   

2) Altres mèrits (màxim 55 punts)   

I) Per la superació d'exercicis en convocatòries anteriors 
(màxim 20 punts) 

Per haver superat el primer exercici/fase d'un 
o de diversos processos selectius: 4 punts per 
cada exercici/fase amb un màxim de 8 punts. 

  

Per haver superat més d'un exercici/fase dins 
el mateix procés selectiu: 12 punts. 

  

Per haver superat més d'un exercici/fase en 
diversos processos selectius: 15 punts. 

  

Per haver superat tots els exercicis/fases del 
procés selectiu: 20 punts. 

  

II) Formació acadèmica (màxim 15 punts)   



Títol d'estudis oficials de doctor, reconegut 
com a nivell MECES 4: 15 punts 

Títol d'estudis oficials de màster, llicenciatura, 
grau, enginyeria o arquitectura reconeguts 
com a nivell MECES 3:13 punts. 

  

Títol d'estudis oficials de diplomatura, grau, 
enginyeria tècnica o arquitectura tècnica 
reconeguts com a nivell MECES 2: 11 punts. 

  

Títol de tècnic superior de formació 
professional reconegut com a nivell MECES 1 
o equivalent acadèmic: 9punts. 

  

Títol de batxillerat o de tècnic de formació 
professional o equivalent acadèmic: 7 punts. 

  

Títol de graduat en educació secundària 
obligatòria (ESO) o equivalent acadèmic: 5 
punts. 

  

III) Coneixements de llengua catalana (màxim 15 
punts). 

  

Per al nivell B1: 6 punts   

Per al nivell B2: 8 punts   

Per al nivell C1: 10 punts   

Per al nivell C2: 12 punts   

Per al llenguatge administratiu: 3 punts   

IV) Cursos de formació (màxim 20 punts)   

Els cursos amb aprofitament o impartits es valoraran a raó de 
0,10 punts per hora. 

HORES QUE ACREDITA:_____ 

  

Els cursos amb assistència es valoraran a raó de 0,06666 punts 
per hora. 

HORES QUE ACREDITA:_____ 

  

V) Triennis reconeguts: fins a un màxim de 15 punts. 

Es valorarà cada trienni reconegut com a personal funcionari o 
com a personal laboral de les administracions o de la mateixa 
entitat del sector públic (Fundació Teatre Principal de Palma) 
amb 3 punts per trienni, fins a un màxim de 15 punts. 

TRIENNIS QUE ACREDITA:_____ 

  

Subtotal:   

TOTAL (Mèrits professionals + altres mèrits)   

 


