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CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 
 
Estimat assembleista: 
 

 Per la present el convoquem a l'Assemblea General Extraordinària que se celebrarà el 
pròxim dia diumenge 14 de juliol  del present a les 10:45 en 1ª convocatòria i a les 11:15 en 2ª 

convocatòria als locals de l'Auditori Municipal de Paiporta,  Carrer Jaume I, 19  Paiporta 

(València), per a tractar el següent ordre del dia: 
 

1. Lectura i aprovació, si és procedent, de l'acta de la sessió anterior. 
2. Aprovació, si és procedent, dels nous estatuts de la Federació de Billar de la Comunitat  
3. Designació de 2 assembleistes per a l'aprovació de l’acta. 
4. Precs i qüestions. 

 

A l'espera de comptar amb la seua presència, donada la importància dels temes a tractar, quedem a 
la seua disposició. 
En breu rebrà la documentació relativa a l'Assemblea, preguem el justificant de recepció d'aquesta 
convocatòria i la posterior documentació. 
 

 
Estimado asambleísta: 
 
 Por la presente lo convocamos a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el 
próximo día domingo 14 de julio  del presente a las 10:30 en 1ª convocatoria y a las 11:00 en 2ª 

convocatoria a los locales del Auditorio Municipal de Paiporta,  Calle Jaime I, 19  Paiporta 

(Valencia), para tratar el siguiente orden del día: 
 

1. Lectura y aprobación, si es procedente, del acta de la sesión anterior. 
2. Aprobación, si es procedente, de los nuevos estatutos de la Federación de Billar de la  
3. Comunidad 3. Designación de 2 asambleístas para la aprobación del acta. 
4. 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 recibirá la documentación relativa a la Asamblea, rogamos el acuse de recibo de dicha 
convocatoria y la posterior documentación.        

      

       Presiden 

t       Javier Muñoz Bataller 
       Javier Muñoz Bataller 
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