Calendari procés del servei d'assessorament curs 2019-20 (setembre)
16/09/2019 al 23/09/2019

Sol·licitud del servei
d'assessorament

Del

Publicació llista provisional admesos
i places de reserva

Dia

Reclamacions a la llista provisional
de persones admeses

Del

Publicació llista admesos i places de
reserva

Dia

Reunió informativa

Dia

Presentació documentació i
pagament preu públic

Del

Inici sessions d’assessorament

A determinar
Per

A Secretaria o telemàtic (preinscripció i DNI a l’adreça lsoriano@lamerce.com)
25/09/2019
www.lamerce.com/assessorament/
25/09/2019 al 27/09/2019
(Secretaria o telemàtic a lsoriano@lamerce.com)
30/09/2019
www.lamerce.com/assessorament/
01/10/2019
10:00 Aula Polivalent
02/10/2019 al 09/10/2019
A Secretaria o telemàtic
Cada Família Professional

Places ofertades del servei d'assessorament curs 2019-20
CODI_FAMILIA
EE
FM
IS
IP
IC
TM

FAMILIA
Electricitat i electrònica
Fabricació mecànica
Imatge i so
Imatge personal
Informàtica i comunicacions
Transport i manteniment de vehicles

NOMBRE DE PLACES
20
20
20
10
20
20

Preu del servei d'assessorament curs 2019-20
Cost de l’Assessorament: 60€.

(A abonar en la fase d’inscripció)

Bonificacions i exempcions:
(ENS/270/2012)

Bonificacions:
Les persones membre de famílies nombroses classificades en categoria general i les persones membres de famílies
monoparentals, tenen una bonificació del imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.
Exempcions:
Estan exempts dels preus públics:
a)

Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.

b)

Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvalidesa igual o superior al 33%.

c)

Les persones subjectes a mesures de privació de llibertat

d)

Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles.

Preinscripció del servei d'assessorament curs 2019-20

SOL·LICITUD AL SERVEI D’ASSESSORAMENT
Centre que es presenta la sol·licitud:
INSTITUT MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

Família Professional:
Codi

Nom

Dades personals:
Nom:
Cognom 1:
DNI o document equivalent núm:
Adreça:
Municipi:
Telèfon :
Adreça electrònica:
Confirmar Adreça electrònica:

Cognom2:
Home
Dona
C.P.:
Telèfon mòbil :
Data de naixement:

Accepto que les meves dades personals relacionades amb les diferents fases del procés del servei d’assessorament es
publiquin al tauler d’anuncis o a la pàgina web del centre.
Declaro que són certes les dades que faig constar en aquest document.
Estic informat/da del servei i del seu preu.

(Signatura)
Nom i cognoms:
Data:

Fase de PREINSCRIPCIÓ
Documentació a presentar per a la preinscripció al servei d’assessorament a la secretaria del centre del dia
16/09/2019 al 23/09/2019 (No s’ha de fer encara cap pagament)
La sol·licitud d’inscripció al procés d’assessorament. (aquest full)
Document nacional d’identitat o document d’identitat equivalent.
Criteri d’admissió : Edat

Fase d’INSCRIPCIÓ
Documentació a presentar per a la inscripció les persones admeses al servei d’assessorament a la
secretaria del centre del 02/10/2019 al 09/10/2019
Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.
Resguard de pagament del preu
Cal ingressar l’import al següent compte corrent indicant també el concepte:

IBAN:
Concepte:

ES48 2100 0437 4102 0008 9473
Nom_ Cognom + ASSESSORAMENT 2019-20 (nom de la família professional)

Inici de les reunions d’assessorament segons família professional

