COL·LEGI OFICIAL DE PÈRITS I
ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS
ILLES BALEARS
w w w . c o e t i - b a l e a r s . c o m
MALLORCA
Carrer dels Caputxins, núm. 3, 3er A
Edifici Europa, 07002 - PALMA (Mallorca)
Tel.: 971 711 557 / 971 713 687
Fax: 971 719 313
E-mail: coetima@coeti-balears.com

MENORCA
Delegació
Carrer Lluna, núm. 14, baixos
07702 - MAÓ (Menorca)
Tel.: 971 364 762 / Fax: 971 719 313
E-mail: coetime@coeti-balears.com

EIVISSA I FORMENTERA
Delegació
Carrer Via Romana núm. 17 baixos
07800 - EIVISSA (Eivissa)
Tel.: 971 318 202 / Fax: 971 719 313
E-mail: coetief@coeti-balears.com

CIRC 036-2019
Apreciado/a compañero/a:
Mediante la presente te informo que el próximo 23 de marzo a partir de las 20:30 horas tendrán
lugar los actos de celebración del Día del Colegiado y 40 aniversario de creación del Colegio en el
Hotel Royal Plaza de Ibiza.
Iniciaremos la velada con un maravilloso coctel en el Sky Bar del hotel, posteriormente se
rendirá homenaje a los compañeros fallecidos, así como a los que cumplen 25 y 50 años desde su
colegiación. También se hará entrega de la insignia de plata de la corporación a los/as
compañeros/as de reciente incorporación. Culminará la velada con una espectacular cena.
La invitación será sin cargo para el/la colegiado/a y para el/la acompañante tendrá un coste
de 50 €, por lo que te ruego, que si estás interesado/a en asistir, pases a retirarlas por la oficina
colegial del 12 al 19 de marzo (ambos incluidos), siendo imprescindible la presentación de la misma
para el acceso a los actos.
Para cualquier duda, aclaración o retirada de invitaciones, me puedes llamar al teléfono 639
702 439.
Esperando poder contar con tu presencia, recibe un cordial saludo.
David Berlanga Rubio.
Presidente Junta Rectora Delegación de Ibiza y Formentera.

Benvolgut/da company/a:
Mitjançant aquesta circular t'informo que el proper 23 de març a partir dels 20.30 hores tindran
lloc els actes de celebració del Dia del Col·legiat i 40 aniversari de creació del Col·legi a l'Hotel Royal
Plaza d'Eivissa.
Iniciarem la vetllada amb un meravellós còctel en el Sky Bar de l'hotel, posteriorment és retrà
homenatge als companys difunts, així com als quals compleixen 25 i 50 anys des de la seva
col·legiació. També és farà lliurament de la insígnia de plata de la corporació als/les companys/es
de recent incorporació. Finalitzarà la vetllada amb un espectacular sopar.
La invitació serà sense càrrec per a el/la col·legiat/da i per a el/la acompanyant tindrà un cost
de 50 €, pel qual et prego, que si estàs interessat/da a assistir, passis a retirar-les per l'oficina
col·legial del 12 al 19 de març (ambdós inclosos), sent imprescindible la presentació de la mateixa
per a l'accés als actes.
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Esperant poder comptar amb el teu presència, rep una cordial salutació.
C
:
O
TIP

David Berlanga Rubio.
President Junta Rectora Delegació d’Eivissa i Formentera.

