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Davant  la  renuncia  del  President  D.  Antonio  Ortiz,  la  Junta  Directiva  es
constitueix en Comissió Gestora fins a la nova constitució de Presidència i Junta
Directiva emanada d'un nou procés electoral.

Així, ha pres els següents acords:

1. Modificacions esportives i de calendari.
1. Inclusió en el grup A de Honor dels equips de Llíria i Sueca.
2. Modificació del calendari motivat per aquests canvis

2. Llicència  Esportiva.-  S'acorda  sol·licitar  el  pagament  als  clubs  del
mateix import de la temporada 14-15 a mode d'un anticipo,  quedant
pendent  l'import  restant  a  ratificar  per  una  Assemblea  General
Extraordinària i a plantejar per la nova Presidència i Junta Directiva, en
totes les llicències esportives. Les llicències deuen ser abonades abans
del començament de la temporada  que es el 05/09/2015.

3. Convocar Assemblea General Extraordinària per al dia 26/09/2015,
amb l'objecte de sotmetre a l'Assemblea,  a la lectura i  aprovació,  si
escau, dels comptes i liquidació del pressupost de l'any 2014. S'adjunta
convocatòria.

4. Calendari electoral i Assemblea General Extraordinària d'eleccions
el  dia  15/09/2015.  S'adjunta  calendari  i  convocatòria  Assemblea
eleccions (Preparat  per Conselleria però no registrat,  fins que no es
produïsca  la  formació  de  la  gestora),  pendent  d'aprovació  per  la
Conselleria.

Indicar respecte al temes econòmics:

• Presidència/Junta  Directiva  sorgida  del  procés  electoral,  s'encarregarà  de
preparar  nou  pressupost  econòmic  de  l'any  2016,  convocant  Assemblea
General Extraordinària (Abans del 31/12/2015) per a sotmetre-ho a la seua
aprovació, si procedeix, davant aquesta. 

• En la mateixa Assemblea es fixaran/aprovaran les quotes que pagaran els
clubs  per  la  seua  pertinença  a  la  F.B.C.V.  i/o  altres  qüestions  d'índole
econòmic, com les llicencies esportives.

Aquells clubs que hagen notificat  que no participen en la Lliga, podran tornar 
a inscriure's  en la mateixa notificant al correu fbcv@wanado.es fins el dia 2 de 
setembre, amb la finalitat de no alterar el calendari esportiu.

De la mateixa forma preguem, per be de la competició, la remissió correcta
(d'aquells  clubs  que  no  ho  hagen  fet)  de  las  llistes  de  força,  igualment  la  data
màxima per a la seua presentació es el dia 02/09/2015.

València 29 agost 2015 
La Comissió Gestora

C/ Ricardo Micó, 5-1º Desp.107-3- 46009- València – Tel. 96/ 391 08 00 – Fax. 96/ 011 21 35 – fbcv@wanadoo.es
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Ante  la  renuncia  del  Presidente  D.  Antonio  Ortiz,  la  Junta  Directiva  se
constituye en Comisión Gestora hasta la nueva constitución de Presidencia y Junta
Directiva emanada del un nuevo proceso electoral.

Así, ha tomado los siguientes acuerdos:

1. Modificaciones deportivas y de calendario:
1. Inclusión en el grupo A de Honor de los equipos de Lliria y Sueca
2. Modificación del calendario motivado por estos cambios.

2. Licencia Deportiva.-  Se acuerda solicitar el pago a los clubs el mismo importe
de la temporada 14-15 a modo de un anticipo, quedando pendiente el importe
restante de ratificar por una Asamblea General Extraordinaria a plantear por
la nueva Presidencia y Junta Directiva, en todas les licencias deportivas. Las
licencias se deben abonar antes del comienzo de la temporada  que es el
05/09/2015.

3. Convocar  Asamblea General  Extraordinaria para el día 26/09/2015,
con el objeto de someter a la Asamblea, a la lectura y aprobación, si procede,
de  las  cuentas  y  liquidación  del  presupuesto  del  año  2014.  Se  adjunta
convocatoria.

4. Calendario electoral y Asamblea General Extraordinaria de elecciones
el  día  15/09/2015. Se  adjunta  calendario  y  convocatoria  Asamblea
elecciones  (Preparado por Consellería pero no registrado, hasta que no se
produzca la formación de la gestora)

Indicar respecto de los temas económicos:

• Presidencia/Junta  Directiva  surgida del  proceso electoral,  se  encargará  de
preparar nuevo presupuesto económico del año 2016, convocando Asamblea
General  Extraordinaria  (Antes  del  31/12/2015)  para  someterlo  a  su
aprobación, si procede, ante esta. 

• En esta Asamblea se fijarán/aprobarán las cuotas que pagarán los clubs por
su pertenencia a la F.B.C.V. y/o otras cuestiones de índole económico como
las licencias deportivas.

Aquellos  clubs  que  hayan  notificado  que  no  participan en  la  Liga,  podrán
volver a inscribirse en la misma notificando al correo fbcv@wanado.es hasta el día 2
de septiembre, con el fin de no alterar el calendario deportivo.

Del mismo modo rogamos, para el bien de la competición, la remisión correcta
(de aquellos clubs que no lo hayan hecho) de las listas de fuerza, igualmente la
fecha máxima para su presentación es el día 02/09/2015

València 29 agost 2015 

La Comisión Gestora

C/ Ricardo Micó, 5-1º Desp.107-3- 46009- València – Tel. 96/ 391 08 00 – Fax. 96/ 011 21 35 – fbcv@wanadoo.es
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