ANNEX II
SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ COM A LICITADOR DE L’ACORD MARC PER A LA
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT I DECLARACIÓ DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA
Sol·licitud d’admissió
Cognoms i Nom
DNI
Domicili
Codi postal

Localitat

Telèfon

Fax

Adreça electrònica *

Dades de la persona representant (si s’escau) (Acreditació oficial de la representació)
Cognoms i nom
NIF
Domicili
Codi postal

Localitat

Telèfon

Fax

Adreça electrònica *

* dada imprescindible, les comunicacions es notificaran via correu electrònic
Declaració de responsabilitat
La persona les dades de la qual consten, en nom seu, o com a representant legal,
declara sota la seva responsabilitat, que no incorre en cap prohibició per contractar amb
l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET), organisme autònom dependent de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb els articles 54, 60 i 146 del TRLCSP, i
que està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
Declaració de solvència econòmica i financera
La persona les dades de la qual consten, en nom seu, o com a representant legal, fa
declaració responsable de què està en disposició de donar compliment a les obligacions
contractuals que es derivin de l’adjudicació del contracte de serveis com a formador
objecte del present Acord Marc.
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ESPECIALITATS FORMATIVES A LES QUALS HI PARTICIPO AMB
LA INDICACIÓ D'UNA "X" AL COSTAT DEL NÚMERO:

01

Gestió Comptable

02

Gestió Fiscal

03

Implantació i control d’un sistema comptable informatitzat

04

Auditoria

05

Ofimàtica

06

Gravació de dades

07

Operacions administratives comercials

08

Gestió d’arxius

09

Gestió operativa de tresoreria

10

Gestió auxiliar de personal

11

Registres comptables

12

Organització empresarial i de recursos humans

13

Gestió auxiliar i de la correspondència i paqueteria en l’empresa

14

Gestió auxiliar de documentació econòmico administrativa i comercial

15

Operacions bàsiques de comunicació

16

Reproducció i arxiu

17

Planificació de l’aprovisionament

18

Gestió de proveïdors

19

Optimització de la cadena logística

20

Anglès professional per la logística i el transport internacional

21

Sistemes d’informació de mercats

22

Marketing-mix internacional

23

Negociació i compravenda internacional

24

Anglès professional per comerç internacional

25

Llengua estrangera professional diferent a l’anglès per comerç internacional

26

Preparació de comandes

27

Operacions auxiliars en el punt de venda

28

Manipulació i moviment de traspalés i carretons de mà
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29

Atenció bàsica al client

30

Organització de processos de venda

31

Tècniques de venda

32

Venda on-line

33

Aprovisionament i emmagatzematge en venda

34

Animació i presentació del producte en el punt de venda

35

Operacions de caixa a la venda

36

Informació i atenció al client consumidor

37

Anglès professional per activitats comercials

38

Acoblament de components d’equips elèctrics

39

Acoblament de components d’equips electrònics

40

Prevenció de riscos laborals i mediambientals en les operacions auxiliars de muntatge i
manteniment d’equips elèctrics i electrònics

41

Connexionat de components en equips elèctrics

42

Connexionat de components en equips electrònics

43

Operacions auxiliars en el manteniment d’equips elèctrics

44

Operacions auxiliars en el manteniment d’equips electrònics

45

Aplicacions de normes i condicions higiènic sanitària en restauració

46

Us de la dotació bàsica d’aliments i begudes i tasques de postservei al restaurant

47

Servei bàsic d’aliments i begudes i tasques de post servei al restaurant

48

Aprovisionament i emmagatzematge d’aliments i begudes al bar

49

Preparació i servei de begudes i menjars ràpids en el bar

50

Programació web en l’entorn client

51

Programació web en l’entorn servidor

52

Implantació d’aplicacions web en entorn internet, intranet i extranet

53

Maniobra del buc en port

54

Manteniment i reparació d’elements pesquers al port

55

Manteniment i conservació del buc

56

Seguretat en el sectori nàutic (Seguretat i primers auxilis a bord)

57

Primers auxilis en el sectori nàutic (Seguretat i primers auxilis a bord)

58

Amarratge i desamarratge de bucs en port

59

Amarratge, connexió/desconnexió de manegues i desamarratge de bus a monoboies

60

Recolzament en l’organització d’intervencions en l’àmbit institucional

61

Intervenció en l’atenció higiènic alimentària en institucions
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62

Intervenció en l’atenció sociosanitària en institucions

63

Recolzament psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions

64

Anglès

65

Aprovisionament, preelaboració i conservació culinaris i Elaboració culinària bàsica

66

Aplicació de normes i condicions higienicosanitàries a la restauració i Conceptes bàsics
de dietètica i nutrició

67

Operacions auxiliars d’emmagatzematge i preparació de comandes

68

Manipulació de càrregues amb carretons elevadors

69

Iniciació en perruqueria

70

Iniciació en servei d’estètica

71

Electricitat, aigua i gas

72

Feines de paleta i construcció

73

Pintura

74

PFI Adaptat

75

Projecte Trànsit

76

Auxiliar d'instal·lacions elèctriques i d'aigua i gas

77

Auxiliar de manteniment d'equips informàtics

78

Tallerista del Pla d'Animació a la Lectura

79

Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques

80

Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics

81

Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

82

Auxiliar d'hoteleria : cuina i serveis de restauració

83

Instructor - Examinador - Avaluador de l'EFAV

84

Instructor (ANGLÈS) –Examinador - Avaluador de l'EFAV

85

Responsable d’exàmens de l'EFAV

Signatura de la persona sol·licitant o del seu representant
Lloc i data
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