personal administratiu del Col·legi, s’han
pogut posar en marxa tantes activitats i
consolidar la nostra institució, que avui
podem mostrar amb satisfacció.
CARME PUIGVERT I VILALTA
Presidenta de la Junta de Govern

Programa DePas
Des de que es va posar en marxa el
Programa DePas el maig del 2013 i fins
a finals d’any, s’ha donat assistència a
tres col·legiats/ades, amb un total de 13
visites.
Benvolguts/des companys/es,
El que trobareu en el resum d’aquesta
memòria que teniu a les vostres mans
són les activitats realitzades per tots
els membres de la Junta de Govern del
Col·legi Oficial d’Infermers/infermeres
de Girona durant l’any 2013. El que no
trobareu a la memòria és l’esforç perso·
nal i col·lectiu que hem fet els membres
de la Junta de Govern per arribar als
acords de consens o majoritaris.
Una institució com la nostra és un ins·
trument fonamental per al diàleg sobre
temes professionals dins l’espai laboral,
que des de fa tres anys vivim marcats
per les retallades. La majoria de pro·
fessionals té una relació contractual
estable, tot i que les condicions han
empitjorat. Malgrat això, una part molt
considerable de la professió està en un
situació contractual precària, i no ens
podem oblidar de l’atur. També s’han
treballat temes que afloren en els de·
bats per arribar a conciliar els diferents
drets de cada organització (pacte per
la salut), en la redacció dels dictàmens,
d’avantprojectes de lleis, decrets...
L’apropament de les parts s’ha fet sem·
pre de forma respectuosa, la qual cosa
no vol dir que no hi hagi hagut moments
en els quals els debats han estat tensos,
intensos i profunds. Gràcies a l’esforç
dels membres de la Junta de Govern, de
les diferents comissions que ens asses·
soren en les diferents àrees, així com el

Quotes col·legials
L’Assemblea General Ordinària acorda
acceptar la proposta presentada per la
Junta de Govern: reducció de la quota
col·legial anual per al 2013 (1 euro/col·
legiat/mes) que es va aplicar a partir del
segon semestre.
Servei d’Orientació Laboral
Durant l’any 2013 es van atendre sis col·
legiats/ades que varen demanar assesso·
rament per anar a treballar a l’estranger.
Revista col·legial Pols a Pols
El 2013 va ser el primer any que la revista
col·legial Pols a Pols es va editar de for·
ma digital. Es varen editar tres revistes
(maig, setembre i desembre), les quals es
poden consultar a la pàgina web del Col·
legi a l’apartat de publicacions.
Butlletí col·legial
S’han publicat 11 butlletins informatius.
Els podeu consultar a la plana web www.
codigi.cat, a l’apartat de publicacions.
Comissió Deontològica
Durant l’any 2013 es van convocar qua·
tre reunions de treball de la Comissió
Deontològica, amb una assistència glo·
bal dels seus membres del 75 %.
Les principals línies de treball seguides
han estat:
• Participació activa en la Comissió de
treball del projecte de renovació del

Codi d’Ètica de Catalunya del Consell
Català d’Infermeria (tres membres del
COIGi). Aquesta subcomissió ha fina·
litzat el projecte amb la publicació del
nou Codi d’Ètica de Catalunya el passat
16 d’octubre de 2013 a Barcelona.
• Presentació del nou Codi d’Ètica de
Catalunya a Girona en el marc de la Jor·
nada In’13, a càrrec de Yolanda Garza,
Cristina Serrabassa i Cristina Montero.
• S’activen dos casos a la Comissió De·
ontològica, que són resolts i presentats
a la Junta de Govern per a la seva valo·
ració i posterior aprovació.
• Realització de la Jornada de Mediació
en Salut el 21 de maig 2013, a la seu del
COIGi, a càrrec de la Sra. Glòria Rey,
membre de la Comissió Deontològica.
Infermeres per la independència
Durant l’any 2013 un grup d’infermers/
eres que treballen a l’Hospital de Santa
Caterina de Salt, motivats per la situa·
ció actual de la infermeria, han creat
un grup anomenat “INFERMERES PER LA
INDEPENDÈNCIA”. Les persones respon·
sables del grup són la Susagna Ribas Ros
i l’Elisabeth Mas Cots.
Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya
La Generalitat de Catalu·
nya va aprovar crear la
Comissió per al Pacte Na·
cional de la Salut de Ca·
talunya, amb l’objectiu
d’impulsar i promoure el consens per
crear documents de base que busquin
garantir la qualitat i sostenibilitat del
sistema de salut. Aquesta Comissió està
integrada pels portaveus de la Comis·
sió de Salut del Parlament i també per
aquelles institucions que formen part
del Consell Català de la Salut, entre les
quals s’inclouen entitats, corporacions,
sindicats, patronals, universitats i ajun·
taments, i en representació del Consell
de Col·legis d’Infermeres i Infermers de
Catalunya per la degana Sra. Montser·
rat Teixidor.
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Consell Assessor:
Els infermers/eres que ens representen
al Consell Assessor del Consell Català
són: Sra. Francisca Abulí Picart i Sr. Jor·
di Pujiula Maso, els quals van assistir a
les dues reunions realitzades.
Consell Plenari:
La resolució per la qual es dóna publi·
citat a l’acord del Consell de Col·legis
d’infermeres i infermers de Catalunya
sobre el Document de la Demanda és
va publicar al Diari Oficial de la Gene·
ralitat de Catalunya número 6.421 el
dia 8 de juliol de 2013. Es pot consultar
a la web col·legial www.codigi.cat, a
l’apartat de professió.
Durant l’any es van fer 13 reunions del
Consell Plenari, amb l’assistència de
la Sra. Carme Puigvert Vilalta, Sra. M.
Àngels Pérez García i la Sra. Margarita
Puigvert Vilalta.
El dia 18 de juliol va tenir
lloc a Puigcerdà la Jorna·
da d’estiu de la Professió
Infermera 2013 de la Uni·
versitat d’Estiu Ramon Llull. La jornada
d’enguany va portar el títol “El desenvolupament personal i professional de
les infermeres i infermers”, i aquest any
va estar organitzada pel Consell de Col·
legis d’Infermeres i Infermers de Cata·
lunya.
Consell de la Professió Infermera
Aquest any hi ha hagut el canvi de la
presidenta de la Comissió Permanent,
que actualment és la Sra. Assumpció
Lailla Jou.
S’ha treballat el document titulat Grup
de Treball: assignació infermers d’Aten·
ció Primària, que es pot consultar a la
plana web www.codigi.cat i a la web
del cpic@gencat.cat
Consell General
Els dies 14, 15, 16 i 17 de març, la pre·
sidenta del Col·legi Sra. Carme Puigvert
Vilalta, la Sra. Margarita Puigvert Vilal·
ta, vocal 3a, i la Sra. Alícia Rey Miguel,
vocal 5a, van assistir a les “Jornades de
Treball de l’Organització Col·legial d’In·
fermeria del Consejo General”, que van
tenir lloc a la ciutat d’Aranjuez.
Els temes treballats van ser: Anàlisis del
Sistema Sanitari – Desenvolupament de
la Professió Infermera – Gestió clínica
– Modernització de l’organització col·
legial – Seguretat del pacient.
Aviat tindreu informació més detallada
de l’activitat col·legial en la memòria
que s’està redactant, i que podreu con·
sultar aviat a la nostra plana web www.
codigi.cat

2. Actes col·legials

1. Activitats col·legials
Formació
L’any 2013, en vista de la situació
econòmica i laboral actual, la Jun·
ta de Govern del COIGi va creure
convenient aprovar algunes accions
que permetin facilitar l’accés a la re·
alització de cursos.
En cada curs que s’organitzi, es re·
servarà el 50 % de les places a col·
legiats/ades en situació d’atur, que
tindran un 50 % de reducció en el
preu de la matrícula.
- L’altre 50 % estarà reservat als
col·legiats en situació activa i se’ls
aplicarà un 20 % de reducció en la
matrícula.
Formació continuada
Curs d’autocontrol del
tractament anticoagulant per a
infermers/eres (TAO) Gratuït
Dates: 4-6-8 març
Assistents: 27 col·legiats
Docent: Alberto Romero León
Curs d’Inmunonutrició (semi
presencial) Gratuït
Dates: 2 d’abril on line / 16 d’abril
presencial
Assistents: 18 col·legiats
Docent: Irene Carreras Ferrer
Curs de Recerca Bibliogràfica
Eficient (on line)
Inici 1 d’octubre – durada: 2 mesos
Assistents: 40 col·legiats
Curs d’Habilitats Socials i
Tècniques Assertives
Dates: 7, 14, 21 i 28 novembre i 5
desembre
Assistents: 6 col·legiats
Docent: Mònica Parejo Corominola
Curs Taller de lectura i
interpretació radiogràfica
Dates: 14, 16, 21, 22 i 23 d’octubre
Assistents: 14 col·legiats
Docent: Jordi Galimany Masclans
Curs d’intervenció dels
infermers d’AP en la cura dels
trastorns digestius lleus Gratuït
Dates: 11 i 18 de novembre

Assistents: 13 col·legiats
Docent: Montserrat Masó Donadeu
Comissió de Teràpies
Complementàries
Taller d’utilització de
l’esferodinàmia en la gestació,
part i puerperi
Dates: 11, 18, 25 febrer i 4 de març
Assistents: 18 col·legiats
Docent: Sandra Martínez Bordón
Curs de condicionament
integral i preparació pèlvica
a l’aigua per al part - Mètode
AIPAP
Dates: 20 i 21 d’abril
Assistents: 31 col·legiats
Docent: Fèlix Jiménez Jaén
Taller d’Artteràpia
Data: 28 de maig
Assistents: 10 col·legiats
Docent: Alícia Expósito Comino
Curs de Fitoteràpia clínica per
a infermers/eres d’AP i remeis
populars
Dates: 27 maig, 3, 8 i 10 de juny
Assistents: 26 col·legiats
Docent: Xavier Uriarte Llorens
Curs de Recursos clown per a
personal sanitari (cancel·lat)
Dates: octubre/novembre
Xerrades i Jornades
Xerrada Aromateràpia
Científica: olis indicats durant
l’embaràs, el part i la lactància
-Gratuït
Data: 17 de gener
Lloc: Hotel NH-Girona
Jornada sobre la violència
ocupacional – Gratuït
Data: 21 de gener
Assistents: 8 col·legiats
Xerrada Acupuntura i Salut Gratuït
Data: 12 de març
Assistents: 22 col·legiats
Docent: Rosa Cantó Turón
Xerrada sobre Actuació en
vacunes pediàtriques – Gratuït
Data: 14 de novembre
Lloc: Hotel Carlemany

Xerrada sobre voluntats
anticipades - Gratuït
Data: 25 de novembre
Assistents: 14 col·legiats
Docent: Montserrat Busquets
Cursos del Dipsalut
Dipsalut i Fòrum Associació de Col·
legis Sanitaris treballen plegats per
oferir des de l’any 2012 un pla de
formació en temes de salut públi·
ca dirigit tant a la població general
com a col·lectius específics.
Els cursos que s’han ofert a les dife·
rents poblacions de la comarca de
Girona durant aquest any 2013 han
estat:
“Higiene postural per a escolars”
“Exercici físic i prevenció de caigu·
des”
“Alimentació econòmica en temps
de crisi”
“Mascotes en temps de crisi”
“Gestió de l’estrès en temps de crisi”
“La salut navegant per Internet”
El curs anomenat “Alimentació eco·
nòmica en temps de crisi” es va im·
partir en diverses poblacions de la
comarca de Girona per docents col·
legiats en infermeria.
Comissió de Jubilats
Activitats realitzades
Jornada de Sant Joan de Déu –
Monestir de Sant Pere Casserres
(Osona)
Data: 13 de març
Assistents: 31
Monogràfic Salvador Espriu
Data: 18 de juny
Assistents: 6
Ponent: Josep Miquel Servià
Acte en record dels nostres
difunts – Santa María del Collell
Data: 7 de maig
Visita al Monestir de Sant Feliu
de Guíxols (Baix Empordà)
Data: 19 de novembre
Assistents: 17
Xocolatada de Nadal
Data: 18 de desembre
Assistents: 20

Jornada IN’13
El passat 28 de novembre
es va celebrar a Girona la
in’13 jornada d’infermeria IN13,
aquest any sota el títol:
NOVES
OPORTUNITATS:
innovació i emprenedoria en salut.
L’objectiu d’aquesta jornada era donar
eines als infermers i infermeres i poten·
ciar el pensament innovador i creatiu
en un moment en què molts infermers/
eres estan vivint en una situació laboral
difícil, i sembla que no hi ha cap més
sortida que treballar com fins ara.

Diada Internacional de la Infermera
Per celebrar el Dia Internacional de
la Infermera el dia 21 de maig va te·
nir lloc a la seu col·legial una confe·
rència sobre la Resolució de Conflictes
mitjançant la mediació entre els pro·
fessionals i usuaris de la Salut. Van ser
ponents el Sr. ANTONI VIDAL TEIXIDÓ,
Advocat i Diplomat en mediació per
l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Barcelona i l’Ohio State University i la Sra.
GLÒRIA REY TARDIU, Infermera i membre de la Comissió Deontològica del
Col·legi oficial d’Infermeres de Girona.

Violència ocupacional. Has viscut
situacions de violència per part
dels usuaris a la feina?
El passat dia 21 de gener de 2013 va te·
nir lloc al COIGi la Jornada “Violència
ocupacional. Has viscut situacions de
violència a la feina? Explica’ns el teu
cas”. Es va crear un espai de trobada on
es va compartir experiències viscudes
per infermeres, acompanyats d’experts
i referents en la temàtica tractada.

rita Puigvert Vilalta, vocal 3a, i la Sra.
Montserrat Jover Mallol, vocal 6a.

Representació de la Junta de Govern en actes externs
Del 12 al 15 de novembre es va celebrar
a la ciutat de Lleida la XVII Encuentro
Internacional de Investigación en Cuidados. El Congrés va estar organitzat
per Investen, de l’Instituto Carlos III,
amb la col·laboració del Col·legi de Llei·
da entre d’altres. El COIGi va presentar
el treball de l’opinió dels col·legiats de
Girona sobre l’acreditació de la profes·
sió infermera. Per part del nostre Col·
legi hi van assistir la Sra. Carme Puig·
vert Vilalta, presidenta; la Sra. Marga·

2. Departament administratiu
Departament
administratiu:
Sra. Ester
Ayala Estrella
Sra. Esther
de Benialbo
Cardona
Sra. Núria
Casanovas
Romaguera

Jornada d’Emprenedoria
El dia 7 de març es va celebrar a Tar·
ragona la Jornada d’Emprenedoria. Hi
van assistir la presidenta, Sra. Carme
Puigvert Vilalta, i la Sra. Lluïsa Colón
Moreno, vocal 2a. Van comentar que
la Jornada va ser molt positiva, amb
una temàtica molt actual referida a
qüestions laborals.
Pla de Salut
Amb l’objectiu de posar en comú les
maneres com s’organitzen professio·
nals, gestors i Administració, i sota el
lema “Canviar des de dins per millorar
els resultats en l’atenció sanitària”, el
Departament de Salut va presentar la
Jornada el dia 13 de desembre a Sitges.
Per part del Col·legi d’Infermers/eres
de Girona hi van assistir la Sra. Fran·
cesca Abulí, vocal 4a, Sra. Alícia Rey,
vocal 5a, i la Sra. Cristina Montero,
vocal 1a.

3. Assessors del Col·legi
Assessor jurídic:
Sr. Carles
Moret Llosas
Assessor comptable:
Sr. Marc Carreras
Anper Consultors, SLP

Assessor informàtic:
Sr. Lluís Colldecarrera Codina

Atenció al col·legiat en hores
concertades. Cal demanar cita prèvia
a través del Col·legi al 972 20 40 61

Conferència Sr. Oriol Junqueras
El dia 25 de juny la Sra. Carme Puigvert
Vilalta, presidenta, acompanyada d’un
grup d’infermers/eres de Girona, va as·
sistir a Barcelona a la conferència que el
Sr. Oriol Junqueras va impartir a la seu
col·legial del COIB. El tema de la confe·
rència va ser “Què passaria si Catalunya
fos independent?”
Anper Consultors
En virtut del conveni de col·laboració
signat entre ANPER CONSULTORS, SLP i
el Col·legi Oficial d’Infermers/eres de Gi·
rona, cada any s’ofereix als col·legiats la
possibilitat de fer la declaració anual de
la Renda de forma gratuïta. Aquest any
2013 es van fer les declaracions corres·
ponents a l’any 2012, que en total van
ser 126.
Plana web
Durant l’any 2013 s’han rebut un total
de 1887 visites a la nostra plana web. Al
setembre es va haver d’adaptar la plana
web a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, co·
neguda popularment com a “Llei de coo·
kies”, que obliga a informar els visitants
del nostre lloc web sobre l’ús de determi·
nats tipus de cookies.
Aportacions del Col·legi a entitats
- Societat Científica d’Infermeria Escolar,
IV Congrés Nacional d’Infermeria i Sa·
lut Escolar, 600 euros

3. Pr e mi s
XVIII Premi d’investigació en Infermeria de Girona 2013
El dia 11 de novembre de 2013 es va reu·
nir el jurat a la seu col·legial, format per:
• Sra. Sílvia Bardalet Viñas, com a presi·
denta del jurat, col. 2631, i en delegació
de la presidenta de la Junta de Govern,
Sra. Carme Puigvert Vilalta.
• Sra. Montserrat Jover Mallol, com a
membre de la Junta de Govern, col. 3362
• Sra. Cristina Montero Parés, com a
membre de la Junta de Govern, col. 3791
• Sra. Joana M. Rodrigo Gil, com a mem·
bre experta, col. 2290
• Sra. Margarita Boix Llebot, com a
membre col·legial, col. 0790
El jurat va decidir declarar desert el pre·
mi. Per altra banda, el jurat va proposar
a la Junta Permanent finançar un curs
de formació en recerca i investigació
per al col·legiats de Girona amb diners
de la partida pressupostària destinada a
aquest premi.
Premi al millor treball publicat a la
revista Pols a Pols 2012
El dia 13 de novembre de 2013 es va reu·
nir el jurat a la seu col·legial, format per:
• Sr. Pedro Roura i Martí, com a represen·
tant de la Junta de Govern, col·legiat 3086

Altes 2013: gener a desembre
Primeres col·legiacions:
95
Trasllats:
25
Reingressos:
13
TOTAL
133
Altes:
100
80

2012
2013

4. Prescripció

Baixes 2013: gener a desembre
Jubilacions:
33
Baixes voluntàries:
57
Trasllats:
16
Defuncions:
2
Invalideses:
5
Altres causes:
2
TOTAL
116

Durant l’any 2013 s’han fet un to·
tal de quatre cursos gratuïts. S’hi
van inscriure un total de 122 col·
legiats, dels quals 107 varen obtenir
el diploma del “Curs d’infermer/era
expert/a en indicació, ús i autorit·
zació de medicaments i productes
sanitaris en cures generals d’infer·
meria i en TIC” i el certificat del
“Consejo General de Colegios Ofici·
ales de Enfermería de España.”
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Reingrés

- Congrés Nacional de l’Associació Es·
panyola d’Infermeria en Cardiologia,
600 euros
- 25è Congrés Nacional d’Infermeria Vas·
cular i Ferides, 600 euros
- Congrés de l’Associació Catalana de Di·
abetis, 500 euros
-A
 juda Marató de TV3 -malalties degene·
ratives, (Associació Fòrum), 200 euros
- Associació de Llevadores per la celebra·
ció de la Diada, 175 euros.
- Fundació Oncolliga Girona, per l’apa·
drinament d’una taula a un sopar, 100
euros
- Grup Infermeres per la independència,
300 euros
• Sra. Lluïsa Colón Moreno, com a re·
presentant de la Junta de Govern, col·
legiada 0643
• Sra. Immaculada Muñoz Díaz , com a
membre expert, col·legiada 3121
Tots els membres del jurat van acordar
concedir el Premi al millor treball publi·
cat a la revista Pols a Pols 2012 als se·
güents treballs.
Títol: “Perfil del pacient usuari del
programa d’atenció domiciliària a
l’ABS Ernest Lluch (any 2012)”
Autors: Sra. Montserrat Guitart Viñas,
col·legiada 2460, Sra. Imma Morales Lo·
bato, col·legiada 2922 i Sra. Marta Roura
Fausellas, col·legiada 3589.
Títol: “Tiempo puerta-aguja en pacientes diagnosticados de síndrome coronario agudo con elevación del ST”.
Autora: Sra. Elisabet Kemmer Vidal, col·
legiada 4779
Premi a la Millor Trajectòria Professional
El dia 14 de desembre va tenir lloc a la
seu col·legial l’acte oficial per donar a
conèixer el resultat del jurat que atorga
el premi a la Millor Trajectòria Professio·
nal, que en aquesta edició va ser per a la
infermera Sra. Vicenta Mitjà i Juan.

0

Trasllat

Jubilació Voluntària Invalidesa Defunció

Altres

Reconeixement del nostre sistema
de qualitat mitjançant la Norma ISO
9001:2008
Fa dos anys que s’estan fent les
corresponents revisions de la
Norma ISO 9001. Aquest any
l’informe també va ser favora·
ble.
Aquest sistema de qualitat s’ori·
enta a la millora contínua mitjançant
un enfocament dels processos clau col·
legials, així com el desplegament d’ob·
jectius i indicadors de seguiment, la in·
corporació de l’opinió i del grau de satis·
facció dels col·legiats, i el seguiment de
les àrees de millora planificades.
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Els membres de la Junta de Govern, valo·
rant la situació social i professional dels
infermers/eres, van aprovar per al 2012
i ara també per al 2013 uns acords per
adaptar-nos al moment que vivim i posar
uns mitjans facilitadors als col·legiats:
Any 2012
- Es va abaixar la quota col·legial en 6
euro per any/col·legiat
- Una part de l’ARC la subvenciona el
col·legi (3,96 €/col·legiat)
- Reducció quota col·legial als col·legiats
en situació d’atur
- No es cobra la quota de col·legiació da·
vant els reingressos
- Cursos de formació gratuïts (en total, 3)
- Declaració gratuïta de la renda IRPF
amb l’empresa ANPER
- Assessorament en treballs de recerca
Any 2013
- Es manté la proposta de reduir la quota

col·legial en 6 euro per any/col·legiat
- Una part de l’ARC continua sent sub·
vencionada pel Col·legi (3,96 €/col·
legiat)
- Es continua aplicant la reducció de la
quota col·legial als col·legiats en situ·
ació d’atur
- No es cobra la quota de col·legiació da·
vant els reingressos
- Cursos de formació gratuïts (en total 3)
- Declaració gratuïta de la renda IRPF
amb l’empresa ANPER
- Assessorament en treballs de recerca
- Subvenció cursos de formació: reduc·
ció 50 % col·legiats en atur i 20 % col·
legiats en actiu aplicat en el segon se·
mestre del 2013
- Curs gratuït on line de recerca Biblio·
grafica Eficient
- Cursos de formació gratuïts (en total 5)
- Es va fer la gestió per la compatibilitat
al 100 % de la jornada entre empreses
públiques

5 . B i b l i o te c a

6 . H o r a ri d e l C o l · l e g i

Es pot accedir, sense cap cost addi·
cional pel conveni que tenim signat
entre la UdG i el COIGi, als serveis
de consulta de catàlegs i documents,
préstec del fons bibliogràfic i recur·
sos electrònics. Es recorda que s’ha
de presentar el carnet col·legial.

L’horari d’hivern de les oficines del
Col·legi és de dilluns a dijous de 09.00 a
19.00 h i divendres de 09.00 a 14.00 h.
L’horari d’estiu de les oficines del Col·
legi (de l’1 de juliol al 15 de setembre)
és de dilluns a divendres de 08.00 a
15.00 h.

Sabadell
Professional
Febrer de 2014. Condicions revisables en funció de l’evolució del mercat. S’aplicaran les que estiguin en
vigor al banc en el moment de la formalització.

2. Actes col·legials

Una cosa és dir que treballem en PRO dels professionals. Una�altra�és�fer-ho:

Compte

Expansió PRO.

T’abonem el 10% de la teva quota de col·legiat*.

---------------------------------------------------------------------------------------------------Més de

0
comissions
d’administració i
manteniment.

+

3%
de devolució dels teus rebuts
domèstics principals, fins a un
màxim de 20 euros al mes.

+

Gratis

+

la targeta de crèdit i de dèbit.

2.300
oficines al teu servei.

---------------------------------------------------------------------------------------------------Al cap i a la fi, som el banc de les millors empreses. O el que és el mateix, el banc dels millors professionals: el teu.
Truca’ns al 902�383�666, identifiqui's com a membre del seu col·lectiu, organitzem una reunió i comencem a treballar.
sabadellprofessional.com
El Compte Expansió PRO requereix la domiciliació d’una nòmina, pensió o ingrés regular mensual per un import mínim de 700 euros. S’exclouen els ingressos
que provenen de comptes oberts al grup Banc Sabadell a nom del mateix titular. Si tens entre 18 i 25 anys, no cal domiciliar cap ingrés periòdic.
*Fins a un màxim de 100 euros l’any per compte.

El banc de les millors empreses. I el teu.

Captura el codi QR i
coneix la nostra news
‘Professional Informa’
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