
 
 

 
 

Per la present es convoca l’Assemblea General Extraordinària el diumenge 31 

de març de 2019 en el Salo d’Actes de la Societat de Festers, a les  10.30 h. en 

primera convocatòria i a les 11.00 h. en segona i amb el següent ordre del dia: 

 

 1-  Lectura i aprovació, en el seu cas, de l’acta de la sessió anterior. 

 2-  Informe del President per explicar la proposta de revisió i modificació del 

Reglament de les Festes de Moros i Cristians. 

 3- Modificació de l’article 11 del Reglament de les Festes de Moros i Cristians 

pel que fa a la utilització dels vestits oficials i els seus complements fora de la 

ciutat. 

 4- Modificació de l’article 21 del Reglament de les Festes de Moros i Cristians 

pel que fa a la forma en que s’efectua el pagament de les quotes. 

 5- Modificació de l’article 22 del Reglament de les Festes de Moros i Cristians 

pel que fa a la vestimenta oficial.  

 6- Modificació de l’article 29 del Reglament de les Festes de Moros i Cristians 

pel que fa a la Publicació de Festes. Ratificació. 

 7- Modificació de l’article 40 del Reglament de les Festes de Moros i Cristians. 
Correcció d’errors. 

 8- Modificació de l’article 45 del Reglament de les Festes de Moros i Cristians 

pel que fa a protecció de la Baixà del Santíssim Crist. 

 9- Modificació de l’article 49 del Reglament de les Festes de Moros i Cristians 

pel que fa a la protecció de les Ambaixades. 

 10- Supressió de l’article 51 del Reglament de les Festes de Moros i Cristians pel 

que fa a la presentació de boato. Article duplicat. 

 11- Modificació de l’article 52 del Reglament de les Festes de Moros i Cristians 

pel que fa a la participació dels actes d’arcabusseria. 

 12- Creació de l’article 66 del Reglament de les Festes de Moros i Cristians pel 

que fa a la insígnia de bronze. 

  

 

Punts que faig conèixer a instància del President. 

 

Atentament, 

 

 

     Ontinyent, 14 de març de 2019 

 

 

 

        EL SECRETARI 

              Javier Moscardó Salido      

 
 


