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Capítol primer 

Denominació, objecte i disposicions genera Is 

Article 1 

Gen ral tat de Cata unya 
Conscll Catala de l'Esport 
Rcg "''" d F 1101" Espornves ------- 
D«rn Z 8 FEB 2020 

L entitat ASSOCIACIO ESPOR-IVA RAMASSA constituida en data 19/09 de 199ó, coma club esporttu de 
regim general, és una associació privada arob personal tat jund.ca capaotat d obrar Id actuar I sense 
arurn de lucre, format per persones fis1ques, els objecnus bastes del qual son el foment el 
desenvolupament, la practica continuada de I activ tat '1s1ca espornva. 

Aquesta entitat espornva es constrtueix per temps rndefini; I inicia les seve acnvitats en el mornent de 
la seva constitució 

Article 2 

El dormcrü social s'establelx a la localitat de/d' LES FRANQUESES DEL VALLÉS. CARRETERA DE RtBES, 
num 4 OESPATX 204 cod· postal 08520 amb el numero de telefon 661433660. amb el numero de fax I 

a-nb l'adreca de" correu e ectron c RAMASSA@RAMASSA COM 

En cas de rnodfrcaclé del dormoli social s'haura de comunicar al Registre d enntats esportives de la 
Generalitat de Catalunya a "efecte de la seva nscrpoc 

Artícle 3 

L entitat ASSOCIACIO ESPORTI\ A RAMASSA te coma ob¡ectiu la practica de les modahtats o disciplines 
esporuves seguents F,rBOL. 

L ASSOCIACIÓ ESPORTIVA RAMASSA utilitza també la practica del futbol perdura terme act: JitaL de 
cooperado internac onal a' desenvo.upament, prlnopa'ment al contment africa, reahtzant projectes 
juntament amb entitats queja treballen er, terreny per fomenta- 1 educació la cau i la jusnc "· 1 a 
igua tat de genere, uunrzanr sempre l'esport coma e.na de integr ció desenvclucarnent social per la 
ínfanc,a eb adotescents e1 srtuac.o de vu'ne'oo itat socioeconómtca.tambe oot efectuar a t.vitats de 
sens br tzació educacíó pPI desenvoluoament i accíó social en terr tor catala Tetes aqueste acocns es 
desenvotupen amb carácter secundan 1 sense arurn de lucre, 

La ¡unta directiva oodra pro posar la incorpcració de no ,es modalitats o disopl nes espornves oer a la 
se .. , practica en e s o� l'entuar, la qual cosa ha:.ira de ser aprovaca per l'assemb ea genera' 

E'l cas d'Incorpcrar la practica de noves modahtats o cisciol nes esportlves s naura de comun car .,1 
Reg stre c'entüats e pcrt ves d� la G..-ne·2I n� d'" Catalunva a l'elecre de la seva nscnocro. 

Artícle 4 

t'amb't cnnc pa' c'ectcaoo radica a L::5 F�;. CU:S:5 !)E '.h_L:S pero =S act •. t:,.s · s a es 
e por: .es no c¡:.iec"''' scb.ectes a 1...:1 amb t terruor a1 de:e·:"" "'ªº 

Article 5 



L'entitat es regeix perla Llei de l'esport i perles normes reglamentáries vigents en materia esportiva 
que la despleguin en cada moment, com també pels presents estatuts I pels reglaments de 
desplegament aprovats válidarnent per l'assemblea general. 

Fa1g constar que aquesta totocopla 
reprodu • x f de rnent I or g nat. 
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l. 

Capítol segon 

Article 6 

2. 

De les sócies i socis 

3. 

4. 

Són socis o socies de ple dret d'aquesta entitat esportiva les persones fisiques majors de 18 any 
que han sollkitat l'admissio a la junta directiva i han estat acceptades per aquesta 
L'expedient d'ingrés d'un soci o socia consistirá en: 

a) sol-licitud d' admissio de la persona interessada. presentada rnitjancant escrita la junta 
directiva, en la qual hauran de fer constar les seves dades personals. 

b) acord d'admissió o no de la junta directiva respecte del peticionari en la primera reunió que 
realitzi amb posteriontat a la sol-hcitud 

Per acord de l'assemblea general es poden incorporar noves classes de soc, o socia, tot regulant les 
condicions que han de complír les persones per adquirir aquesta categoría i els seus drets i deures. 
Aquest-acord s'haura de comunicar al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya a 
I' efecte de la seva mscripció. 
Els socis i sedes de ple dret tenen els drets següents: 

a) Participar amb veu i vota l'assemblea general. 
b) Ser elector/a i elegibles per als carrecs deis organs de govem de l'entítat, d'acord amb 

aquests estatuts. 
c) Participar i gaudir de les activitats esportives. recreatives i culturals organitzades per l'entitat 
d) Impugnar els acords de l'assemblea general i de la junta directiva i proposar l'exercici de 

l'accio de responsabilitat contra els membres d'aquest organ de govern. 
e) Les persones associades tenen el dret d'ésser informades de la marxa de l'associacio ,, en 

particular, el dret de: 
i) Esser informades de la identítat de les altres persones associades, del nombre d'altes 

baix.es i de l'estat de comptes pera la qual cosa poden consultar els !libres de 
l'associacto. 

ii) Ésser informades perla Junta directiva, un cop convocada l'assemblea i amb l'antelaci 
suficient deis assumptes que s'hagi prevrst de tractar-hi, i rebre n informacio verbal 
durant la reuruo. 

iii) Obten ir un exemplar deis estatuts vigents i deis reglaments de regim intern, si n'hi ha. 
S. Son obligacions deis socis i socies de ple dret· 

a) Abonar les quotes d entrada, periodiques derrames o qualsevol altra que estableixin els 
órgans de govern competents pera la seva classe de seer o sócia. 

b) Complir els estatuts de l'entitat. els reglaments interns i els acords deis órgans de 
representacio o de govern adoptats válidament en I ambit de les seves competencies. 

c) Contribuir al compliment de les activitats de l'entítat tant esportives com de participado en 
els organs directius. consultius o de govern. quan escaigur 

d) Facilitar un dormcih peral lliurament de les comurucacrons de I entitat i notificar els canvis 
d'aquesta adrece. 

6. La ccndkio de soc, o socia es perd: 
a) Per voluntat propia comunicada formalment per escrita la Junta directiva. 
b) Per sancio disciplinaria frurt d'rnfracció disciplinaria prevista acordada perla Junta directiva, 

amb audiencia previa a la persona interessada i la corresponent incoació d'expedient 
disciplinan. 
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___ _.........._. _ 
c) Pel no pagament de les quotes establertes pels órgans de govem competents, amb la 

instrucció d'un expedient contradictori que garanteixi el tramit d'audiencia del socio de la 

- 

soda. R'J'ffi Genera .at oe Catalunya t!lUJ Conscll Cntnla de l'E=-port 
Registro d El"!1fot.s i::f;;:>ortives 

Capítol tercer 

Organs de govern, de representació i d'administració 

Article 7 

Els órgans de govern, gestió, administrac,ó i representació son 

Data 2 B FEB. 2020 

a) l assemblea general. 
b) La junta directiva. 

Article 8 

l. l'assemblea general es l'órgan suprem de govern de l'enntat i els seus acords són vmculants pera 
tots els socis i sócies , pera la Junta directiva. 

2. Integren l'assemblea general tots els socis i socíes de ple dret que no tinguin suspesa la condició de 
soci o socia en el moment de la convocatoria. 

3. L'assemblea general te competencia especial en les matéries següents: 
a) Aprovar, si escau, la gestió de l'órgan de govern, la hquidació de I exerctcí vencut i el 

pressupost pera l'exercici economic següent. 
b) Elegir i separar, rnitiancant el vot de censura, els membres de l'órgan de govern i controlar- 

ne l'activitat. 
c) Modificar els estatuts. 
d) Acordar la forma i l'rmport de les contribucions al financernent de l'associacio o al pagament 

de les seves despeses establint les quotes ordínáries i d entrada i les quotes extraordináries 
o derrames. 

e) Acordar la transformació, la fusio, l'escissió o la drssoluctó de l'associació. 
f) Acordar l'ingrés I la ba,xa en federacions o confederacions. 
g) Sol-licitar la declaracio d'utílrtat publica 
h) Aprovar el reglament de regírn intem i les seves modificacions. 
!) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuides a cap altre organ de 

l'associacio. 
4. L'assemblea general pot ser ordinaria o extraordinana 
S. L'assemblea general ordinaria s'ha de reunir, coma rmrnm un cop l'any dms els 6 pnmers mesos de 

l'exercici economic per aprovar, sí escau les materies citades en I apartat a) del punt 3 d'aquest 
arncle 

6. L' assemblea general s'ha de reunir amb carácter extraordinari en els casos següents· 
a¡ Si la junta directiva ho considera convenient. 
b) Si ho sol-licita un 10'% deis associats En aquest suposit l'assemblea s'ha de fer en el termini 

de trenta dies a comptar de la sol-licitud 

Articlé 9 

l. L assemblea es convocada per acord de la junta directiva, mitjancant una convocatoria que ha de 
contenir, coma minlm, l'ordre del dia el lloc. la data i l'hora de la reunio. 

2. La convocatoria s'ha de comunicar quinze dies naturals abans de la data de la reunio 
individualment i mítjancant un escrit adrecat al dorrucili de cada soci i socia de ple dret que integren 
l'assemblea 
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3. Les reunions de l'assemblea general les presideix el president o presidenta de l'entitat. Si no hi és, 
l'ha de substituir, successivament, el vicepresident o vicepresidenta, per ordre de grau, o, en el seu 
defecte, el o la membre de més edat de la junta. Hi ha d'actuar com a secretari/ária qui ocupi el 
mateix cárrec a la junta directiva. 

4. El secretan o la secretaria redacta l'acta de cada reunió, que ha de signar conjuntament amb el 
president o presidenta, amb un extracte de les deliberacions. el text deis acords adoptats el 
resultat numeric de les votaoons i la llista de les persones assistents. 

S. Al cornencarnent de cada reunió de l'assemblea general es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que 
s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies naturals abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació 
ha d'estar a disposició deis socis I socres al local social de I' entitat 

Article 10 

1. L'assemblea general es constitueix válldament sigui quin sigui el nombre de socis i sacies de ple dr 
integrants d'aquesta. 

2. El lCJ'-' deis socis i socies de ple dret integrants de l'assemblea poden sol licitar a la junta directiva I 
inclusio en l'ordre del dia d'un o mes assumptes a tractar. En el casque ja s'hagi convocat 
l'assemblea, poden fer-ho dins el primer ter� del periode compres entre la recepció de la 
convocatoria i la data en que aquest organ s'ha de reunir. 

3 tassemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del día, llevat que 
s'hagi constituit amb carácter universal o que els acords es refereixin a la convocatoria d'una nova 
assemblea general. 

Article 11 

l. Els socis i socies de ple dret integrants de l'assemblea han d acreditar-se mitja�ant un document 
public d'acreditació de la personalitat per poder assistir a la reunió convocada i correspon un vota 
cada membre. 

2. Els acords es prenen per majoria simple de vots deis socis i socies presents, llevat d'aquelles 
qüestions pera les quals aquests estatots estableixin una majoria quahficada. 

Article 12 

l. La junta directiva es l'organ de govern, gestio, administració i representació de l'entitat que te la 
funcio de promoure. dirigir, executar les activitats esportíves i les altres pre-vistes estatutáriament, 
com tambe gestionar el func,onament de I' entitat segons els acords de I' assemblea general 

2. La junta directiva está formada per un nombre mrrnm de 3 membres. 
3. Els carrecs de la junta directiva són el de president o presidenta, el de secretari o secretaria i el de 

tresorer o tresorera A més deis cartees aba ns citats a la junta hi poden haver un, una o més 
vicepresident o vicepresidenta, els i les vocals que calguin. Cadascuna de les persones membres de 
la junta directiva ha d'ocupar un únic cárrec d'aquest órgan de govern. 

4. L'adscripcié deis carrecs de junta dírectiva s'ha de fer entre les socies i socis que la integren, segons 
decisio del president/a. 

S. Els i les membres de la Junta directiva tenen un mandat de S anys. Tots els cárrecs directius son 
reelegibles sense limitació temporal , les renovacions son totals. 

6. A cada persona membre de la Junta dtrectiva li es d aplicac,o l'estatut del direct,u prevista la 
normativa esportiva d'aphcació vigent, per tant exerciran el carrec de manera gratuita. 

Article 13 

l. El president o presidenta te la representació legal de I'entitat i en presideix els organs de l'entitat. 
2. El viceprestdent o vicepresidenta o els vicepresidents o vicepresidentes substituiran al president o 

presidenta, per ordre de grau, en cas d'absencia vacant o malaltia. m General tat de Cotaluny I 

Consoll Catnl;'J do l'E:;,p -t 
Hag stre d fr,t,•at,; fsp rt 

Data 2 8 FEB. 2029 
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3. El secretan o secretaria ha d'encarregar-se de l'arxiu de la documentacio, de redactar els 
documents que afectm la·marxa administrativa de l'entitat i portar el llibre de registre de socis i 
sócles i el llibre d'actes. 

4. El tresorer o tresorera és la persona diposrtária de l'entitat, li correspon signar els rebuts, autoritzar 
els pagaments I portar els !libres de comptabilitat, sens perjudici de les competéncies que puguin 
correspondre al president o presidenta i al secretario secretaria de l'entitat. 

Article 14 

La junta directiva ha de ser convocada pe! president o presidenta, amb una antelaaó mínima de 2 
dies al previst per a la reunió i, com a mínim. s'ha de realitzar una reunió per trimestre. Restara 
validament constituida quan hi sigum presents la meitat deis membres que la componen. 
Els acords de la junta directiva s'han d'adoptar per majoria simple de les persones membres � 
presents. En cas d'empat el vot de qui presideix és diriment. 
Correspon al secretan o secretária estendre acta de les reumons de la junta directiva. .- 
És competencia de la junta directiva, de manera especial 

a) l'admissió, suspensio o pérdua de la qualitat de socio socia. 
b) La convocatoria de les assemblees. 
c) la presentació a l'assemblea general de !'informe o ta memoria sobre les activitats de 

l'entitat, de la liquidació de l'exercici económic amb el batane; i el compte de resultats, i el 
pressupost i la programació pera I exercici següent. 

2. 

3. 
4. 

l. 

l. La convocatoria d'elecdons correspon a la junta directiva Aquesta convocatoria es dura a terme per 
acord de la Junta directiva, tot tenint present que en aquest s'ha d'incloure el següent· 

a) Determinar el dia en que es reelitzará l'acte públic pera la designadó per sorteig deis 
membres de la junta electoral. 

b) Fixar el termina d'exposicio publica pera les persones associades del cens electoral. una 
vegada constituida la junta electoral, per tal que es puguin formular les reclamacions als 
efectes d esmena dins del termini establert. 

c) Aprovar el calendari electoral fixant el dia de celebracio de l'assemblea general, en el 
transcurs de la qual, es procedirá a l'acte de les votacions pera l'eleccio de la junta directiva 

2 Per a poder participar en les votac,ons els socis s'hauran d'acreditar mitjanc;ant el document 
d'identitat, de conduir o el passaport. 

Article 17 

Article 15 

l. Les persones que han de compondre la junta directiva han de ser elegides, en reuruo d'assemblea 
general, per majona de vots mitjan�nt sufrag1 lliure, presencial directe, igual i secret. 

2. Son electores i elegibles les persones que sígum sacies de ple dret, d'acord amb el que preveu 
l'artide 8.2. 

Data Z 8 FEB. 2020 5 

Article 16 

l. la junta electoral es l'organ a qui correspon l'exercici de la potestat jurisdiccional esportiva en 
l'arnbrt electoral i estara formada per 3 membres, un deis qua! en sera president o presidenta I un 
altre secretari o secretária. 

2 Ha de resoldre les qüestions que puguin sorgrr en el proces electoral de l'entitat dins els 2 dies 
habils seguents a la presentació de la reclamació per part deis socis í sacies de ple dret que l'hagin 
plantejat. 

3 les seves resolucions es poden recorrer. en el termini de 3 dies �Q&l.li,.5,i:g&.taiLt¡,,aJ.j:1.e.W;¡DJ¡,¡¡u�.w......l�--- 
objecte de recurso al d aquell en que la redamacio s'entengui dW:..•Ullm 
s'ha dictat cap resolució expressa en el termini abans citat, dava 

Fa19 con ... tsr que .... r.¡w,.;..,1- Iotocópia 
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a) El comité d'apeHació de la federació esportiva catalana corresponent a l'esport pnncipal de 
l'entitat si practica esport federat i está afiliada. 

b) El Tribunal Catalá de l'Esport si l'entitat no practica esport federat i no esta afiliada a cap 
federació esportiva catalana. 

Article 18 

a} 
b) 
c) 
d) 

e) 
f) 

Article 19 

Acabament del mandat natural peral qual es van elegir. 
Perdua de la condició de socio socia de ple dret de l'entrtat 
Mort, declaració d'absencia o incapacitat que impedeixi l'exercici del carrec. 
Decisio disciplinaria que inhabilit1 la persona per ocupar algun cárrec deis órgans de govern { 

representado de l'entitat. 
Aprovació d'un vot de censura. ( 
Per dimissio de l'interessat o mteressada formalitzada per escrit 

El cessament de les persones que componen la junta directiva es produeix, si és el cas, perles causes 
següents: 

la suspensió del mandat de les persones que componen la Junta directiva es produeix perles causes 
\ 

següents: � 

a) Sol-licitud de I mteressat o interessada quan h1 concomn crrcumstánaes que ho justrfiquin i _./ 
ho aprovi la junta, 

b) Suspensió de la condició de socio socia 
c) Temps que duri la instrucció d'un expedient disciplinan a una persona que en sigui 

component, si així ho acorda la Junta directiva. 
d) lnhabilitació temporal, acordada per decisio disciplinaria. 

Article 20 

l. En cas de vacant per cessament, llevat per acabament natural del mandat, o per suspensió del 
president o presidenta, l'ha de substituir, successivament, el vicepresident o vicepresidenta o els 
vrcepresidents o vicepresidentes, per ordre de grau, o la persona de mes edat de les que compon 
la junta. 

2. Les vacants per cessament, llevat per acabament natural del mandat, o per suspensió de les 
persones que componen la junta directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'assemblea 
general que tingui lloc a I' enntat, Mentrestant. per acord de la junta directiva es pot ocupar 
provisionalment el carrec vacant per un socio socia de ple dret de l'entitat. 

Article 21 

l. Per sol·licitar un vot de censura contra el president o presidenta de lenntat, la totahtat de la junta 
o qualsevol deis seus membres, ho ha de sol·licitar un rmmrn d'un 15% deis membres de ple dret d 
l'assemblea general 

2. La sol·licitud ha de presentar-se, degudament formalitzada pels socis i socies de ple dret de manera 
que permeti la seva ídentificacio, davant la junta directiva. Aquest organ, a traves del secretario 
secretana, ha de lliurar als soHicitants acusament de rebuda de la peticio. 

3. Un cop comprovada l'adequacio de la sol-licitud per part de la junta directiva, si aquesta es correct 
aquest organ convocara una assemblea general d'acord amb el previst en aquests estatuts, a lúnic 
efecte de debatre i votar el vot de censura presentat 

4. Per tal que l'assernbtea general convocada a l'unic efecte de d 
considerada válidament constituida hi haurá d'haver una assist 
de ple dret. 
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.. 
S. El vot de censura només el pot acordar la majoria deis 2/3 deis socis i sócíes assistents a 

l'assemblea. 
6. Un cop acordat el vot de censura, el president o presidenta, la totalitat de la junta directiva o les 

persones membres a qui afecti cessaran autornátícarnent, 

Capítol quart 

Regim económic i documental 

Article 22 

L'entitat es sotmet al regim de pressupost i patrimoni propi, d'acord amb els principis de les entiu ·tats 
no lucratives. 
Els recursos econórnics de l'entitat es nodreixen de: 

a) Les quotes que fixa l'assemblea general per als seus socis i sacies. u b) Les subvencions oficials o parnculars. ( 
e) Les donacions, les herencies o els llegats. • 
d) Les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que es puguin obten ir. e 

L'exercici econbmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre. . 
En els comptes corrents o !libretes d'estalvis obertes en establiments de credlt o d'estalvi, hi ha de 
figurar les signatures del president/a, el tresorer/a , el secretan/aria. 
Per poder disposar deis fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del 
tresorer/a o bé la del president/a. 

2. 

1. 

s. 

3. 
4. 

\ 
Article 23 

Generahtat de Catalunya 
Con-;cll C;.,t3Ja r'c l'i:sport 
Regi,.;1,e o Ent tats E-�or-rt,ves 

Faig constar que .. �ue�tu otocopia 
reprodueix f delment 1 or g,nal. 
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l. Integren el reglrn documental i comptable: 
a) El llibre d'actes. 
b} El llibre de registre de socis i sócies, 
e) Els llibres de comptabilitat: 

i) Llibre diari 
ii) Llibre d'inventaris 
iii} Llibre de comptes anuals 

2. Quan l'entitat no estigui obligada a presentar la declaració de l'impost de societats, es podrá 
prescindir deis llibres de comptabilitat citats en el punt anterior, pero s'haurá de portar un llibre de 
caixa en que es detallin els ingressos i les despeses. 

3. El llibre d'actes i els llibres de comptabilitat, o en el seu defecte, el llibre de caixa, han d'estar 
degudament enquadernats i foliats i abans d'utilitzar-los hauran d'estar legalitzats pel Registre 
d'entitats esportives, mitjancant diligencia. 

4. Quan l'entitat redacti les actes o porti els llibres de manera informatitzada haurá de presentar-los 
pera la seva legalitzacio rnitjancant diligencia dins els 4 mesos següents a la finalització del seu 
exercici econórnic. 

Regim disciplinari 

Capítol cinque 

Article 24 



--�..- ... - -a:..- ... ---==--- • j, \. 
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El regirn disciplinari de l'entitat s'estén a conelxer i decidir respecte de la jurisdicció esportiva i de les 
normes de conducta associativa 

La jurisdiccio esportiva s'exerceix en tres ambits: el disciplinan esportiu, el disciplinari competitiu, i 
!'electoral. 

El regim disciplinan confereix als organs competents la possibdrtat de coneixer, enjudiciar i, si escau, 
sancionar a tots els socis i sócies de I' entitat, com també, als esportistes i al personal tecntc, 

2. Una vegada pres qualsevol deis acords de modifkació estructural o pres l'acord de dissoluctó, s han 
de comunicar al Registre d enbtats espornves de fa Generalitat de Catalunya a I efecte de la seva 
inscripcio, si escau. 

[)-¿:a 2 8 FEB. 2020 

Modificacions estructura Is i liquidació 

a) Als jutges i jutgesses o els/les arbitres, pel que fa a la jurisdicció esportiva en I' árnblt 
disciplinari i competitiu, durant el desenvolupament d'un joc, partit o competició de ire 
intem associabu. 

b) A la junta directiva, pel que fa a la jurisd1ccíó esportiva en l'ambit disciplinari i compe lu, 
com també respecte de les normes de conducta associativa. 

Article 26 

L'exercici de la potestat disciplinaria correspon: 

Article 25 

1. Contra els acords discíptinens adoptats perla junta directíva, es pot mterposar recurs davant 
a) El cornite d'apel-lac¡o de la federado esportiva catalana corresponent a l'esport principal de 

I'entitat, si f'entitat practica esport federat i esta afiliada, quan es tracti de sancions per 
infraccions contra la conducta esportiva, en el termini máxim de 10 dies habils següents a fa 
notificació de l'acte impugnat. 

b) El Tribunal Catalá de l'Esport, s1 1 entitat no practica esport federat i no esta afiliada, quan es 
tracti de sancions per mfraccions contra la conducta esportiva, en el termmi máxím de 10 
dies habils següents a la nonficacio de lacte impugnat 

c) L'autoritat Judicial, quan es tracti de sancio imposada per infracció de les normes de 
conducta associativa, en el termmi de 40 dies següents a la notificació de l'acte impugnat. 

2. Per mitja de reglament de regirn interior, proposat perla junta directiva i aprovat per l'assemblea 
general, s'estebleix un reg1m tiprficat de sancions, aíx1 com els procedirnents disciphnaris d'aplicacio 
i de recursos, de conformitat amb la legalitat vigent. Subsidiariament és d'aplicació el regim 
disciplinari previst en el Text únic de la Llei de l'espgrt aprgyat pel Oecret legislabu l/20CXJ1 de 31 
de juhol. m G<> ·al ta dc: _ .. 

Cor:stll CJ!ala de l':-'.rport 
Reg t· d r.: ... ,,!. Fsc: r• ves ����- -������- 

Capítol sise 

Article 27 

1. Pera adoptar els acords de modificació estatutaria, transformacro fusio escissró i drssolucio de 
l'entitat es necessari que en I assembfea general convocada a I efecte corresponent hi srgurn 
presents, almenys. fa meitat deis socis i socies de ple dret Si es produeix aquest quorum 
d'assistencia, l'acord es pot prendre per majoria simple deis assistents 
Si no es dona el quórum d assistencia previst en el punt anterior en primera convocatoria, en 
segona convocatoria es requereix, per adoptar l'acord, la majorra deis 2/3 deis assistents. 
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Article 28 

• Dissolta l'entitat, el romanent del seu patrimoni social, s, n'hi ha, revertirá a altres entitats que es 
dediquin al foment i desenvolupament d'activitats fisicoesportives de la col-lectrvitat on radica, que 
s'acullin a la Lle, 49/2002, de 23 de desembre, de regnn fiscal de les entrtats sense fins lucratius i deis 
incentius fiscals al mecenatge; 1 a tal efecte s'haurá de comunicar aquesta drssoluoo a la Secretaria 
General de l'Esport 

President: 

Secretari. 
..} 

{)U,..L,V).. 'T 

Signatura original 

ASSOC1ACIÓ ESPORTIVA RAMASSA 
LESFRANOU 

Data 2 8 FEB. 2020 

Fa1g const que a fotocc1p1a 
reprodue x fice me 1 1 original. 

Diligencies del Registre d'Entitats Esportives 
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