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A/A DELS MEMBRES DE L'ASSEMBLEA GENERAL FEMECV 

 

Estimats/des amics/amigues:  

Servisca la present per a convocar-los el pròxim dia 18 de juliol de 2020 a l'Assemblea 
General Ordinària de la Federació d’Esports de Muntanya  i Escalada de la Comunitat 
Valenciana, Mancomunidad Hoya de Buñol-Chiva, sita en Paseo Dr. Peset Aleixandre, s/n, 
46367 Yátova, Valencia, a les 9:30 hores en primera convocatòria i a les 10:00 en segona 
convocatòria.  

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Informe del President 
2. Canvis de Vocalies per substitució (Secretària, Vicepresidenta 2a, Vocalia de 

Muntanya i Sostenibilitat, Delegada Provincial d'Alacant) 
3. Aprovar la Memòria Esportiva, Comptes Anuals, i Liquidació del Pressupost 

de l'any 2019. 
4. Consideracions i aprovació en el seu cas, de les propostes que formulen el/les 

membres de l'Assemblea.  
5. Suggeriments i Preguntes.  

 

Les propostes que desitgen presentar a l'Assemblea, hauran de fer-nos-les arribar per 
correu electrònic a: gerencia@femecv.com o fax (965 436 570), fins al dia 10 de juliol.  

NOTA: En cas de voler la documentació de l'Assemblea en format paper, comunicar-ho via 
email a gerencia@femecv.com  o per telèfon a 965 439 747. Abans del 3 de juliol.  

 

Es prega confirmació d'assistència abans del 14 de juliol, tant per a l’Assemblea , com el 
aperitiu fred individual que hi haurà en finalitzar a les 14h 

 

 

Sense un altre particular de moment i esperant poder veure't en aquesta nova cita, per a 
tractar temes importants del nostre esport, aprofite l'ocasió per a enviar-te una cordial 
salutació. 

Atentament,  

 
 

Signat Carlos Ferrís Gil 
President de la FEMECV 
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