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Compañeros/as 

Me es grato dirigirme a vosotros 
para informaros que el sábado día 25 de 
Marzo a las 10:00h.  en 1ª 
convocatoria y a las 10:30h. en 2ª, en 
la sede de FAVIBC, calle Ginebra 
número 40 bajos, se celebrará la 
Asamblea General Ordinaria de 
la FAVIBC, de acuerdo con el 
Artículo 14º de los Estatutos en el 
capítulo referente a la Asamblea 
General. 

El orden del día es: 
1.Vídeo de la Favibc
2.Aprobación del acta de la Asamblea 

2016.
3.Memoria 2016.
4.Aprobación cuentas 2016.
5.Plan de actuación 2017.
6.Presupuesto 2017.
7.Informaciones Varias.
8.Ruegos y preguntas. 

La  FAVIBC  contribuye  al  ahorro  de  los 
recursos naturales. Por ello encontraréis parte de 
la documentación, memoria y plan de actuación 
en la página web de la FAVIBC 
(www.favibc.org) 

Albert Arnau Pacheco  
Presidente de la FAVIBC 

Companys/es 

Em plau dirigir-me a vosaltres per 
informar-vos que el dissabte dia 
25 de Març a les 10:00h. en 1ª 
convocatòria i a les 10:30h. en 2ª, a 
la seu de la FAVIBC, carrer 
Ginebra número 40 baixos, tindrà  
lloc  l’AssembleaGeneral   Ordinària de 
la FAVIBC, d’acord amb l’article 14è 
dels Estatuts en el capítol referent a 
l’Assemblea General. 

L’ordre del dia és: 

1. Vídeo de la Favibc
2. Aprovació de l'acta de 

l’Assemblea 2016.
3. Memòria 2016.
4. Aprovació Comptes 2016.
5. Pla d’actuació 2017.
6. Aprovació Pressupost 2017.
7. Informacions Varies 
8. Precs i preguntes 

La FAVIBC contribueix a l’estalvi dels recursos 
naturals. Per això, trobareu part de  la 
documentació, memòria i pla d’actuació, a la 
pàgina web de la FAVIBC (www.favibc.org). 

 Albert Arnau Pacheco 
 President de la FAVIBC 
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