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SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ  
 

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA DIRECCIÓ-GERÈNCIA DE LA FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE MAÓ 

 
1. DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
Nom i llinatges        
DNI       
Domicili       
Telèfon       
Mòbil       
Població       
CP       
Adreça electrònica       
 
2. DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT 
Nom i llinatges        
DNI       
Domicili       
Telèfon       
Mòbil       
Població       
CP       
Adreça electrònica       
 
3. EXPÒS  
Que m’he assabentat de la convocatòria del procés de selecció per ocupar el càrrec de 
director/a gerent de la Fundació Teatre Principal de Maó. 

 

4. SOL·LICIT 
Participar en el procés de selecció de director/a gerent de la Fundació Teatre Principal de 
Maó. 
 
5. DECLARACIÓ RESPONSABLE  
D’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, declar que: 
 
1. Mantindré absoluta confidencialitat de totes les dades i documentació que em pugui ser 
lliurada en aquest procés de selecció. L’incompliment d’aquest punt suposarà l’expulsió 
immediata del procés de selecció. 
☐ Ho declar. 
 
2. No patesc cap malaltia o alteració física o psíquica incompatible amb les funcions que 
s’han d’exercir.  



                                                          
   

FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL DE MAO. Costa Deià, 40. 07702. Maó. G-57118697. www.teatremao.com 

 

☐ Ho declar. 
 
3. No he estat separat/ada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l’Administració. 
☐ Ho declar. 
 
4. No estic sotmès/esa a causa d’incompatibilitat 
☐ Ho declar. 
 
5. Estic en possessió del títol oficial universitari de grau o equivalent que es detalla a 
continuació:  
      
 
6. Estic en possessió d’un certificat acreditatiu de coneixement de llengua catalana amb un 
nivell mínim de B2. 
☐ Ho declar.    ☐ Sol·licit fer la prova de coneixements prevista en les bases. 
 
7. Les dades i els documents aportats són veraços, d’acord amb els articles 28.7 i 69 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
☐ Ho declar. 
 
6. AUTORITZACIÓ DE CONSULTA DE DADES  
D’acord amb l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, autoritz els òrgans de selecció implicats en el procés a 
sol·licitar informació addicional a les persones, les entitats o els organismes als quals es faci 
referència en els documents de presentació de la meva candidatura. 
☐ Ho autoritz. 
 
7. DOCUMENTACIÓ QUE S’APORTA  
☐ Fotocòpia del DNI, passaport o NIE. 
☐ Autobarem de mèrits 
 
SIGNATURA  
 
Maó,         de                     de 202      
 
D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals, i la 
normativa que la desplega, donau el vostre consentiment per al tractament de les dades 
personals aportades amb la vostra petició. Aquestes dades seran incorporades als fitxers que 
conformen la base de dades de l’Ajuntament de Maó i la Fundació Teatre Principal de Maó, 
davant els quals podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició; amb 
aquesta finalitat, us podeu adreçar als registres municipals. Les vostres dades seran 
emprades en la gestió administrativa de la vostra petició. 

     
 
 
 
 
 
SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE MAÓ  


