
 

Federació Billar Comunitat Valenciana 

 

 

 
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 

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
 
Estimat assembleista: 
 

 Per la present el convoquem a l'Assemblea General Ordinària que se celebrarà el pròxim dia 
dimecres 29 de desembre del present a les 10:30 en 1ª convocatòria i a les 11:00 en 2ª 

convocatòria se farà exclusivament per ZOOM a causa de les restriccions de 

reunió, s'informarà degudament, per a tractar el següent ordre del dia: 
 

1. Lectura i aprovació, si és procedent, de l'acta de la sessió anterior. 
2. Llicencies, quotes i altres de l’any 2022. Bonificació quota de clubs. 
3. Lectura i aprovació, si és procedent, del pressupost de l'any 2022, compres entre l'1 de 

gener i el 31 de desembre del 2022. 
4. Ratificació Memòria Esportiva 2020-2021. Informació sobre el fallo del Tribunal de 

l’Esport. 
5. Informació sobre eleccions federatives 2022. Al·locució President. 
6. Designació de 2 assembleistes per a l'aprovació de l’acta. 
7. Precs i qüestions. 

 
En breu se vos facilitarà informació de la documentació via enllaç a la WEB TRANSPARÈNCIA 
FBCV :  https://www.fbillarcv.org/category/portal-de-transparencia/  
 
A l'espera de comptar amb la seua presència, donada la importància dels temes a tractar, quedem a 
la seua disposició. 
 
 

 
Estimado asambleísta: 
 

 Por la presente lo convocamos a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el 
próximo día miércoles 29 de diciembre del presente a las 10:30 en 1ª convocatoria y a las 11:00 en 

2ª convocatoria  se hará exclusivamente por ZOOM a causa de las restricciones de 

reunión, se informará debidamente), para tratar el siguiente orden del día:  
 

1. Lectura y aprobación, si es procedente, del acta de la sesión anterior. 
2. Licencias, cuotas y otros de año 2022. Bonificación cuota de clubs. 
3. Lectura y aprobación, si es procedente, del presupuesto del año 2022, comprendido entre el 

1 de enero y el 31 de diciembre del 2022. 
4. Ratificación Memoria Deportiva 2020-2021. Información sobre el fallo del Tribunal del 

Deporte. 
5. Información sobre elecciones federativas 2022. Alocución Presidente 
6. Designación de 2 asambleístas para la aprobación del acta. 
7. Ruegos y cuestiones. 

 

A la espera de contar con su presencia, dada la importancia de los temas a tratar, quedamos a su 
disposición. 
 
En breve se os facilitará información de la documentación vía enlace con la WEB 

TRANSPARENCIA FBCV :  https://www.fbillarcv.org/category/portal-de-transparencia/  
 

        President 
       Javier Muñoz Bataller 
 
 

Gandia 3 desembre 2021 
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CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 

 
 
 
PER A ACCEDIR A LA REUNIÓ ZOOM PROGRAMADA: 
 
 

Tema: ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA - PRESSUPOSTOS 
Hora: 29 dic. 2021 10:30 a. m. Madrid 
 

L'assemblea no començarà fins que no estiga el quòrum necessari:  
10:30 1ª Convocatòria; 11:00 2ª convocatòria. 

 

Unirse a la reunión Zoom 

 
https://us02web.zoom.us/j/82742830611 

 
ID de reunión: 827 4283 0611 
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