COL·LEGI OFICIAL DE PÈRITS I
ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS
ILLES BALEARS
w w w . c o e t i - b a l e a r s . c o m
MALLORCA
Carrer dels Caputxins, núm. 3, 3er A
Edifici Europa, 07002 - PALMA (Mallorca)
Tel.: 971 711 557 / 971 713 687
Fax: 971 719 313
E-mail: coetima@coeti-balears.com

MENORCA
Delegació
Carrer Lluna, núm. 14, baixos
07702 - MAÓ (Menorca)
Tel.: 971 364 762 / Fax: 971 719 313
E-mail: coetime@coeti-balears.com

EIVISSA I FORMENTERA
Delegació
Carrer Via Romana núm. 17 baixos
07800 - EIVISSA (Eivissa)
Tel.: 971 318 202 / Fax: 971 719 313
E-mail: coetief@coeti-balears.com

CIRC 176-2020
Apreciado/a Compañero/a:
Remitimos la presente para informarte que vamos a realizar una actualización de los
listados de turnos de oficio que tenemos en las oficinas colegiales y que se utilizan para
atender las demandas de técnicos recibidas en el Colegio por parte de terceros.
Los/as colegiados/as interesados/as en formar parte de dichos listados deberán estar
en situación de alta como libre ejerciente y comunicarlo al Colegio, antes del día 30 de
noviembre, indicando si quieres inscribirte en el listado de trabajos profesionales, en el de fichas
técnicas reducidas de vehículos o ambos, y los siguiente datos:
Nombre y apellidos:
Teléfono fijo o móvil:
Ámbito de trabajo (isla/s):
Recibe un cordial saludo.

Carlos M. Palmer.
Gerente COPETI Illes Balears.

Benvolgut/da company/a:
Remetem aquesta circular per a informar-te que realitzarem una actualització dels
llistats de torns d'ofici que tenim a les oficines col·legials i que s'utilitzen per a atendre les
demandes de tècnics rebudes en el col·legi per part de tercers.
Els/les col·legiats/des interessats/des a formar part d'aquests llistats hauran d'estar en
situació d'alta com a lliure exercent i comunicar-ho al col·legi, abans del dia 30 de novembre,
indicant si vols inscriure't en el llistat de treballs professionals, en el de fitxes tècniques reduïdes
de vehicles o tots dos, i les següent dades:
Nom i cognoms:
Telèfon fix o mòbil:
Àmbit de treball (illa/es):
Ben cordialment,

Carlos M. Palmer.
Gerent COPETI Illes Balears.
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