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A/A DELS MEMBRES DE L’ASSEMBLEA GENERAL FEMECV 
 

 
Estimats/as amics/as: 

 
Servisca la present per a convocar-los el pròxim dia 16 de noviembre 
de 2019 a l’Assemblea General Ordinària de la Federació d’Esports de 
Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana, que se celebrarà a 
Onda, a la Casa de Cultura, situada en Carrer Balmes núm. 2 a les 10.00 
hores en primera convocatoria i a les 10.30 hores en segona.  

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.  
2. Elecció canvie dels membres de la Junta Directiva.  
3. Calendari de Competicions Oficials i altres activitats esportives 

2020. 
4. Preus i modalitats llicències esportives 2020. 
5. Aprovació Pressupostos 2020. 
6. Consideració i aprovació, si escau, de les propostes que formulen els 

membres de l’Assemblea.  
7. Suggeriments i Preguntes.  

 
Les porpostes que desitgen presentar a l’Assemblea, hauran de fer-
nos-les arribar per correu ordinari, correu electrònic 
(femecv@femecv.com) o fax (965436570), fins al dia 11 de 
noviembre.  Les propostes que envíen els assembleistes hauran 
de ser formulades per escrit de manera concreta, clara i breu, i 
disposaran d’un temps limitat per a la seua exposició.  
 
NOTA: Si volen la documentació de l’Assemblea en format paper, 
han de comunicar-ho vía email o telèfon abans del 7 de noviembre.  
 
Sense un altre particular de momento i esperant poder veure-li en 
aquesta nova cita, per a tractar temes importans del nostre esport, 
aprofite l’ocasió per a enviar-te una cordial salutació.  
 
Atentament,  
 
 
 
 

Fdo. Carlos Ferrís Gil 
Presidente de la FEMECV 

 
 
 
 

REGISTRO SALIDA 
Nº SALIDA 4637 
FECHA: 28/10/2019 



                                            

 

 

Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana  
Apartat correus 3 · Carrer Marià Luiña,nº 9 03201 – Elx (Alacant) 

CIF : G – 03293297 Teléfono : 965 439 747 Fax : 965 436 570  
Web: www.femecv.com email: oficina.elx@femecv.com oficina.valencia@femecv.com  

 
 

 
A/A DELS MEMBRES DE L’ASSEMBLEA GENERAL FEMECV 

 
 
 
 
Estimats/as amics/as: 
 
Servisca la present per a convocar-te el pròxim dia 16 de novembre 
de 2019 a l'Assemblea General Extraordinària de la Federació 
d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana, que se 
celebrarà en a Onda, a la Casa de Cultura, situada en Carrer Balmes 
núm. 2, a les 16.00 hores en primera convocatòria i a les 16.30 hores 
en segona. 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Modificació dels  Estatuts de la Federació per a la seua 
adaptació a la Llei 2/2011 de la Generalitat Valenciana, de 22 de 
Març, d'esport i activitat física i al Decret 2/2018 de la Generalitat 
Valenciana, de 12 de Gener, pel qual es regulen les entitats 
esportives de la Comunitat Valenciana. 
 
 
Les propostes que desitgen presentar a l'Assemblea, hauran de fer-
nos-les arribar per correu ordinari, correu electrònic 
(femecv@femecv.com) o fax (965 436 570), fins al dia 11 de 
novembre 
 
NOTA: Si volen la documentació de l'Assemblea en format paper, 
han de comunicar-ho via email o telèfon abans del 04 de novembre.  
 
Sense un altre particular de moment i esperant poder veure-li en 
aquesta nova cita per a tractar temes importants del nostre esport, 
aprofite l'ocasió per a enviar-te una cordial salutació. 
 
 
Atentament, 
 
 

 
 

Fdo. Carlos Ferrís Gil 
Presidente de la FEMECV 
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