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DIRIGIT A: MEMBRES ASSEMBLEA GENERAL 

València, 5 de juny de 2020. 

Per la present se li convoca a la reunió d'Assemblea General Ordinària que se celebrarà el dissabte dia 
27 de juny, a les 10,00 h. en primera convocatòria i a les 10,30 h. en segona, en la seu de la FDACV situada 
en Avinguda de la Constitució, 260 sota esq., i per a tractar el següent 

ORDRE DEL DIA 

1r.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió anterior. 
2n.- Informe del President. 
3r.- Aprovació Comptes Anuals any 2019. 
4t.- Aprovació Memòria Esportiva 2019. 
5é.- Aprovació inclusió d'esdeveniments en el calendari d'activitats de la FDACV. 
6é - Desadscripció clubs per incompliment de normativa.  
7é.- Precs i preguntes. 

S'informa a tots els membres de l'Assemblea que en primera instància aquesta reunió se celebrarà 
presencialment en la seu de la FDACV i part de la suposició que la situació sanitària pel Covid 19 permetrà 
la reunió i el desplaçament interprovincial en la data de celebració. 
Per tant, a fi d'avaluar l'aforament màxim de la seu sobre la base dels assistents és necessari confirmar 
l'assistència a la reunió abans del 22 de juny de 2020. 

Sobre la base de les confirmacions d'assistència, si s'excedira el màxim de l'aforament que es permeta 
per les autoritats sanitàries, la reunió serà convocada presencialment en un altre lloc i es comunicarà 
aquest emplaçament per escrit. 

Si la situació sanitària impedira la seua celebració de manera presencial amb trasllat interprovincial, se 
celebrarà de manera mixta presencial/telemàticament i en aquest cas, la FDACV remetrà nova 
convocatòria amb indicacions per a accedir telemàticament a la reunió.    

En compliment de les mesures sanitàries vigents i com a mesura de protecció, la FDACV ha adquirit 
màscares, guants i hidrogel que estaran a la disposició de tots els assistents.  

S'informa a tots els membres de l'Assemblea quina per a poder assistir amb veu i vot a aquesta, hauran 
d'estar en possessió de la Llicència Federativa en vigor, conforme als articles 22 i 23 dels Estatuts de la 
FDACV. 

En cas d'haver-hi alguna modificació en l'ordre del dia es comunicarà puntualment. 

En espera de la seua màxima assistència, els saluda molt atentament, 

Signat.: Luis Manuel Moreno Marinas 
President FDACV 

PD. - Modalitat presencial: Es recorda que als membres de l'Assemblea empadronats fora de la ciutat de 
València (o del lloc de celebració final), se'ls abonen les despeses de desplaçament.  


