
Juny de 2013

Distingit/ida senyor/ora, 

Una cosa és dir que treballem
en PRO delsmembres del Col·legi d'Enginyers
Tècnics d'Obres Públiques de Catalunya.

I una altra és fer-ho.

Sabadell Professional i el Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques de Catalunya han signat un
acord per propulsar les iniciatives, protegir els seus interessos i proposar solucions financeres per a tots
els professionals.

Però com que dir-ho és molt fàcil i fer-ho no tant, en lloc d’omplir aquesta carta d’arguments i ofertes
que no pot rebutjar, preferim no fer-li perdre el temps i començar a treballar. O el que és el mateix,
convidar-lo a reunir-se amb un dels nostres gestors a la seva oficina més propera. L’esperem.

Atentament,

Director Oficina Xavier Font i March
Director Degà

PD: Treballar en PRO de vostè també és mantenir-lo informat de totes les notícies que li puguin interessar com a professional. I això
ho volem fer sigui o no client de Sabadell Professional.

Entri a sabadellprofessional.com i subscrigui-s’hi totalment de franc.



TITULARITAT
Adreça, Num.
POBLACIÓ

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li
fem saber que les seves dades personals ens han estat facilitades pel seu col·legi o associació professional o
bé procedeixen d’un directori professional públic, i que han estat incorporades en un fitxer de dades
responsabilitat de Banco de Sabadell, S.A., amb domicili a la plaça Sant Roc, 20, 08201 Sabadell, per a ús
intern de les empreses que formen el grup Banc Sabadell, amb la finalitat de poder oferir-li informació sobre
productes i serveis financers. Per exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves
dades personals, es podrà adreçar per escrit al responsable del fitxer, que és Banco de Sabadell, S.A., al
domicili esmentat o mitjançant qualsevol de les seves oficines obertes al públic.
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