
Federació Billar Comunitat Valenciana

ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL 27/12/2020

Assistents:

JUGADORS: JAVIER MUÑOZ BATALLER.  TÈCNICS:  JULIO BONMATI  MONTIEL.  ÀRBITRES:
VICENTE LOPEZ NAVARRO, JOSE RAMON FUSTER JUST, FRANCISCO ESTRUCH ROMERO.
CLUBS: GANDIA BC -VICENTE CHOLVI JUAN, CB. LLIRIA-MANUEL FELTRER CARBONELL,
CB. VALENCIA-LUIS AVALLONE BELLVER. En toal 8 assembleistes.

Estan presents com a oients: Rafael Forcada nou President del CB Circulo Mercantil de Castelló
(No acredita la nova representació) i la membre de la Junta Directiva Patricia Sánchez.

En Gandia vint-i-set de desembre del dos mil vint, constituïts en Assemblea General Ordinària en
segon convocatòria amb l'assistència de huit assembleistes i dos convidats oients i amb la modalitat
telemàtica mitjançant ZOOM. Per a tractar el següent ordre del dia, el President dona pas al primer
punt  de  l’orde  del  dia,  Lectura  i  aprovació,  si  és  procedent,  de l'acta de  la  sessió anterior,  es
procedix a la lectura de l’acta i a la seua aprovació per unanimitat.

Es dona pas de al segon punt, Llicències, quotes i altres de l’any 2021. La quota de club per a la
modalitat de carambola per a l’any 201, seguirà de la mateixa forma 500,00€/club. 

Bonificació quota de clubs, es planteja una bonificació de la quota de 3 mesos a aquells clubs que
puguen justificar despeses durant el confinament de 3 mesos, de març a maig del 2020 de 125,00€.

També es presenten l’import de les llicencies en el mateix import que l’any 2020, a excepció de la
llicencia dels esportistes de les modalitats de pool que augmenten de 20,00€ a 25,00€. Atenent a la
següent relació:

Es sotmet a la aprovació de l’import de llicencies i quotes i la seua bonificació per l’assemblea i
s’aprova tot per unanimitat.

Es dona pas al tercer punt de l’ordre del dia, Reassignació retribucions Junta Directiva i President.

Explica el  President  que l’assignació als  membres  de la Junta Directiva i  President  aprovat  en
Assemblea del 2018 és 35,00€ per assistència en representació de la federació a més de 0,19€/km.
en el cas de haver desplaçaments. Es planteja a la Assemblea, a més a més, una nova retribució
personal a Javier Muñoz Bataller per exercir la tasca de President de la Federació, per import de
3.600,00€ bruts anuals a pagar de forma mensual, a raó de 300,00€/mes, i a partir del pròxim mes
de gener,  aquesta  retribució  estarà  subjecta  a les  normes  de contractació  com a President  de
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Federació que regule la llei d'entitats esportives del Consell o mitjançant un contracte d'alta direcció
que no genere drets laborals i que finalitze quan Javier Muñoz deixe el seu càrrec a la Federació.

Es sotmet a la aprovació d’aquesta retribució personal a Javier Muñoz Bataller com a President en
els termes explicats, l’assemblea aprova per unanimitat.

Es passa al quart punt de l’ordre del dia, Lectura i aprovació, si és procedent, del pressupost de
l'any 2020, compres entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2021. Es procedix a l’explicació del
pressupost que està publicat des de el dia onze de desembre al portal de transparència a la web de
la  Federació  de  Billar  de  la  Comunitat  Valenciana.  Es  sotmet  a  l’assemblea  l’aprovació  del
pressupost del 2021, l’assemblea aprova el pressupost per unanimitat.

Es dona pas al quint punt de l’ordre del dia, Designació de 2 socis per a l'aprovació de l’acta, es
presenten Julio Bonmati i Vicent Cholvi.

Es dona pas a l sisè punt de l'ordre del dia, Precs i qüestions, no havent ni prec ni qüestions es
dona per conclosa l’assemblea en el loc i data indicats

PRESIDENT SECRETARI

Javier Muñoz Bataller Verónica Lorenzo Mora

Pels assembleistes

 Julio Bonmatí            Vicent Cholvi
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