
(Documento nº 3) 
 
 
D/Dª……………………………………………………………………………….………………………………………..……
Secretario/a de la Asociación ………………………………………………………………..………………… 
con domicilio social en ........................ . 
e inscrita en el Registro de Asociaciones de . . en la 
sección . , con el número . …….. 
 
CERTIFICA: 
 
Que en la Asamblea General Extraordinaria celebrada en fecha  , 
previa convocatoria realizada en forma estatutaria, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 
 

1. Solicitar, con el compromiso expreso de cumplir los Estatutos de la FECOCOVA,  
la integración de la mencionada Asociación en la FEDERACIÓ DE CORS DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA (FECOCOVA), inscrita con el número  130 de la 
sección 2ª en el Registro de Asociaciones de la Conselleria de Justicia de la 
Generalitat Valenciana. 
 

2. Autorizar al Presidente/a de la Asociación, D./Dª ……………………………………………. 
……………………………………………………………….. a fin de que, en representación de la 
misma, asista a las reuniones de la Federación, adoptando cuantos acuerdos 
sean necesarios o convenientes. 
 

Y para que así conste y surta los efectos legales oportunos, expido esta certificación 
con el Vº Bº  del Presidente/a en ……………………………………………………..…………………….a,  
de ………………………………. de 20...... 

 

 
 
 
 
 

El Secretario 
 

Vº Bº del PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 



(Document núm. 3) 
 
 
D/Dª……………………………………………………………………………….………………………………………..……
Secretari/a de l'Associació …………………………………………………………………..………………… 
amb domicili social en ..................................................................................................... . 
i inscrita en el Registre d'Associacions de . ………………………………………………….. en la 
secció ………………………. , amb el número . ………….…….. 
 
CERTIFICA: 
 
Que en l'Assemblea General Extraordinària celebrada en data ……………………………………., 
prèvia convocatòria realitzada en forma estatutària, es van adoptar els següents 
acords: 
 

1. Sol·licitar, amb el compromís exprés de complir els Estatuts de la FECOCOVA, la 
integració de l'esmentada Associació en la FEDERACIÓ DE CORS DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA (FECOCOVA), inscrita amb el número 130 de la 
secció 2a en el Registre d'Associacions de la Conselleria de Justícia de la 
Generalitat Valenciana. 
 

2. Autoritzar el President/a de l'Associació, D./Dª ……………………………………………. 
……………………………………………………………….. a fi que, en representació d'aquesta, 
assistisca a les reunions de la Federació, adoptant quants acords siguen 
necessaris o convenients. 

 
 
I per deixar-ne constància i assortisca els efectes legals oportuns, expedisc aquesta 
certificació amb el Vist i plau  del President/a en ……………………………..…………………….a,  
de ………………………………. de 20...... 
 

 
 
 
 
 

El Secretari 
 

Vist i plau del PRESIDENT 


