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CIRC 062-2021
Apreciado/a compañero/a:
Como continuación a circulares remitidas con anterioridad, mediante la
presente te comunicamos que debido a las condiciones de Pandemia de Covid-19
el horario de atención al público se va a mantener desde el 1 de mayo hasta el 24
de septiembre de 2021 solapándose con el horario de verano, siendo este:
MAÑANAS
De LUNES a VIERNES de 9:00 a 14:30 horas
TARDES
LUNES de 16:30 a 18:00 horas

Dicha atención se sujetará a las siguientes condiciones:
a).- Deberá tratarse de asuntos que por su naturaleza no puedan ser atendidos de
forma telemática o telefónica.
b).- Deberá solicitarse CITA PREVIA a través de los teléfonos 971 711 557–971 713
687 o el correo electrónico coetima@coeti-balears.com.
c).- Se ruega puntualidad y que el interesado comparezca en la oficina dotado de
elementos de protección personal (al menos mascarilla).
d).- El tiempo de permanencia en el local colegial será el estrictamente necesario
para la gestión que tenga que realizarse o para recibir la prestación de servicio que se
requiera.
e).- Se aplicará cualquier otro requisito o condición que imponga la normativa estatal,
autonómica.

Un cordial saludo.

Carlos M: Palmer
Gerente COPETI Illes Balears
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Benvolgut/da company/a:
Com a continuació a circulars remeses amb anterioritat, mitjançant aquesta
comunicació t’informem que a causa de les condicions de Pandèmia de Covid-19
l'horari d'atenció al públic es mantindrà des del proper dia 1 de maig fins al 24 de
setembre de 2021 solapant-se amb l'horari d'estiu, sent aquest:
DEMATINS
De DILLUNS a DIVENDRES de 9.00 a 14.30 hores
HORABAIXES
DILLUNS de 16.30 a 18.00 hores

Aquesta atenció se subjectarà a les següents condicions:
a).- Haurà de tractar-se d'assumptes que per la seva naturalesa no puguin ser atesos
de manera telemàtica o telefònica.
b).- Haurà de sol·licitar-se CITA PRÈVIA a través dels telèfons 971 711 557–971 713
687 o el correu electrònic coetima@coeti-balears.com.
c).- Es prega puntualitat i que l'interessat comparegui en l'oficina dotat d'elements de
protecció personal (almenys màscara).
d).- El temps de permanència en el local col·legial serà l'estrictament necessari per a
la gestió que hagi de realitzar-se o per a rebre la prestació de servei que es requereixi.
e).- S'aplicarà qualsevol altre requisit o condició que imposi la normativa estatal,
autonòmica.

Ben cordialment.

Carlos M. Palmer.
Gerent COPETI Illes Balears.
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