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CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
 

Assistents: 11 assembleistes de 26 
Jugadors JAVIER MUÑOZ BATALLER , JORGE PASCUAL CORDIER I CARLOS GARCIA 

CIURANA.  

Arbitres: VICENTE LOPEZ NAVARRO, JOSE R. FUSTER JUST I FRANCISCO ESTRUCH 

ROMERO 

Clubs: GANDIA BC -VICENTE CHOLVI, CB LLIRIA -MANUEL FELTRER, CB VALENCIA -

LUIS AVALLONE, ALACANT BC– JOSE GOMEZ MONUERA, CB BETIS FLORIDA – JOSE M 

MURILLO 

 

En Gandia a vint-i-ser de juliol del dos mil vint, sent les deu hores i trenta minuts en segona 

convocatòria, per a tractar el següent ordre del dia. 
1. Lectura i aprovació, si és procedent, de l'acta de la sessió anterior. Es procedix a la 

lectura de l’acta i s’aprova per unanimitat. 

2. Llicències, quotes i altres de l’any 2020. El President relaciona els imports de les 

llicencies per a l’any 2020, indicant que si hi ha alguna puja per part de la nacional es produirà 

l’augment d’aquestes. Es presenta a l’assemblea i s'aprova per deu vots a favor i una absenció.  

3. Lectura i aprovació, si és procedent, de la liquidació de l'any 2019, compres entre l'1 de 

gener i el 31 de desembre del 2019. Es procedix a la lectura de la liquidació a l'assemblea i 

s’aprova per unanimitat. 

4. Al·locució del President. El President fa un repàs de l’actualitat esportiva i econòmic de 

la FBCV. 

5. Designació de 2 socis per a l'aprovació de l’acta. Es presenten voluntàriament Jose R. 

Fuster i Vicent Cholvi 

6. Precs i qüestions. No hi ha prec ni qüestions. 

 

Sense més es dóna per finalitzada l’AGO al mateix lloc sent les onze hores en el lloc i data 

indicats. 

 

Vist i Plau President     La Secretaria 

 

 

 

 

Javier Muñoz Bataller     Veronica Lorenzo Mora 
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