Característiques:

1. El servei és estrictament personal per als socis, i el tractament de les
vostres dades i dels afers que us hi portin, absolutament confidencial,
seguint les més estrictes normes professionals.
2. Cap membre de l'AcPpJ tindrà, en cap moment, informació sobre el
contingut de la vostra consulta o petició d'assessorament.
3. Les temàtiques de l'assessorament abasten qualsevol aspecte de la vostra
relació laboral amb l'empresa, administració o institució per a la qual
treballeu. S'atendrà les vostres preguntes o consultes, sereu informats dels
vostres drets, obtindreu informació detallada sobre les diferents opcions
d'actuació al vostre abast, i rebreu consell sobre les mesures més
adequades a emprendre en cada cas.
4. El servei d'assessorament no inclou tràmits oficials ni accions legals. En el
cas que fossin necessàries, caldria acordar-les amb CBAssessors o amb
qualsevol altre empresa del sector, pel vostre compte, a preus de mercat.
5. L'AcPpJ vetllarà per tal que el servei d'assessorament rebut sigui rigorós i
de qualitat, i demanarà una valoració del mateix a tots els seus usuaris.
6. En el cas que, després de finalitzar el servei d'assessorament rebut, els
usuaris tinguessin necessitat d'obrir algun tipus de procés legal, tindran
absoluta llibertat per triar els professionals que l'hagin de portar a terme. El
fet d'usar el servei d'assessorament pactat amb CBAssessors no implica
cap tipus d'obligació o compromís amb aquesta empresa en accions o
processos legals posteriors. Tanmateix, els socis podran usar els seus
serveis d’assessorament laboral-social si ho desitgen, a preu de mercat,
però amb un descompte del 15%, en qualitat de client preferent.

Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut
G-63637482. C/ Calàbria 120, baixos (08015) Barcelona
www.joventut.info / info@joventut.info
Tel. 934240881

Costos:

1. La primera comunicació informativa sobre el servei i totes les consultes i atencions
via telèfon i via correu electrònic són gratuïtes per als socis. L'AcPpJ assumeix un
cost rebaixat de 10 euros per cada consulta.

2. Quan, per la seva complexitat o necessitat d’elaboració, una consulta no pugui ser
atesa via telèfon o correu electrònic, CBAssessors donarà una primera orientació al
soci i aquest podrà triar entre seguir amb l’assessorament de forma presencial o
buscà aquest assessorament al marge de CBAssessors.

3. Si el soci tria seguir amb l'assessorament amb CBAssessors, es concertarà una
visita per a l'assessorament presencial. El cost habitual de CBAssessors per a
l'assessorament presencial és de de 75 euros, però es farà una rebaixa especial
per a l'AcPpJ del 33%, de manera que costarà 50 euros. A més, l'AcPpJ pagarà 10
euros d'aquesta visita, de manera que el cost final de cada visita per als socis serà
només de 40 euros.
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