
Federació Billar Comunitat Valenciana

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 28/03/2021

Assistents: 6 assembleistes de 26

Jugadors JAVIER MUÑOZ BATALLER , ANTONIO SOLER GIL

Arbitres: JOSE R. FUSTER JUST

Clubs:  GANDIA  BC  -VICENTE  CHOLVI,  CB  LLIRIA  -MANUEL  FELTRER,  CIRCULO
MERCANTIL DE CASTELLON RAFAEL FORCADA.

En Gandia a vint-i-huit de març del dos mil vint-i-u, sent les díhuit hores i cinc minuts en segona
convocatòria, per a tractar el següent ordre del dia i per sistema telemàtic zoom:

1-Lectura i aprovació, si és procedent, de l'acta de la sessió anterior.- Es procedeix a la lectura
de l'acta, sotmesa a l'assemblea per a la seua aprovació, s'aprova per unanimitat.

2-Llicencies, quotes i altres de l'any 2021. Es ratifica per unanimitat els acords de l'AGO del
mes de desembre.

S'informa  que  la  Federació  ha  presentat  una  ajuda  a  la  Diputació  de  València,  que  ja  està
justificada, per un import superior a 7 mil euros. El President proposa a l'assemblea en el cas que
aquesta subvenció es cobre que es retornen als clubs de la quota de clubs del 2021:

Club que tenen despeses de lloguer i llum: 50% (250,00€) de la quota, a la resta de clubs 25%
(125,00€), sempre en el cas que es cobre la subvenció de Diputació.

S'aprova per unanimitat.

3-Lectura i aprovació, si és procedent, dels comptes anuals i liquidació del pressupost de l'any
2020, compres entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2020. Es procedeix a la lectura de
balanç i liquidació del pressupost.

S'aprova per unanimitat.

4-Designació de 2 socis per a l'aprovació de l'acta. Es presenten Vicent Cholvi i Jose Ramon
Fuster

5-Precs i qüestions. No hi ha ni prec ni qüestions

Sense cap assumpte més que tractar s'alça la sessió en el lloc i data indicats sent les díhuit hores i
quaranta minuts.

Vº Bº President Secretaria

Javier Muñoz Bataller Veronica Lorenzo Mora

Pels assembleistes 

Vicent Cholvi  Jose Ramon Fuster

C/ Miramar,13- 46701- Gandia (A efectes notificacions)  – fbillarcv@gmail.  com  
Inscrita al Registre de Entitats Esportives de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport amb el número 33
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