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CONVOCATÒRIA REUNIÓ CLUBS 
 
Estimat assembleista: 
 
 Per la present el convoquem a la Reunió de Clubs que es celebrarà el pròxim 
dia 27 de juliol del present a les 8:30 en 1ª convocatòria i a les 9:00 en 2ª 
convocatòria en l'Auditori Municipal de Paiporta,  Carrer Jaume I, 19  Paiporta 
(València), en acabar la AGE, per a tractar el següent ordre del dia: 
 

1. Propostes esportives. Aprovació. Sol·licitud de proves esportives, 
autonòmiques i nacionals. 

2. Memòria esportiva 18-19 i Calendari esportiu 19-20. Presentació. 
3. Entrega de diplomes/mencions especials. 
4. Precs i qüestions. 

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

 
Recordem que a esta Reunió de Clubs, tots els clubs tenen veu i vot. 

 
 

 Por la presente le convocamos a la Reunión de Clubs que se celebrará el 
próximo día 27 de julio del presente a les 8:30 en 1ª convocatoria y a las 9:00 en 2ª 
convocatoria en el Auditori Municipal de Paiporta,  Carrer Jaume I, 19  Paiporta 
(València), cuando finalice la AGE, para a tratar el siguiente orden del día: 
 

1. Propuestas deportivas. Aprobación. Solicitud de pruebas deportivas, 
autonómicas y nacionales. 

2. Memoria Deportiva 18-19 y Calendario deportivo 19-20. Presentación. 
3. Entrega de diplomas/menciones especiales. 
4. Ruegos y preguntas. 

 

 A la espera de contar con tu presencia, dada la importancia de los temas a 
tratar, quedamos a tu disposición. 
 
En breve recibirá la documentación relativa a la Asamblea, rogamos el acuse de recibo de dicha 
convocatoria y la posterior documentación. 
 

Recordamos que a esta Reunión de Clubs, todos los clubs tienen voz y voto 
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