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TITULO 1:
DA DENOMlNACIÓN, ENDEREZO E

ENTRADA NQ 61,

FJNALIDAVIs's.~.:.!:~~~:::::==:J

Artigo 1.- Coa denominación asociación de Pais de Alumnos "Castr~BaxoiIPiñeiro" do C.P.I CastroBaxoi de Miño, en adiante Asociación,se coostitue unha Asociación por tempo indefinido a o amparo da
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de Marzo, e normas complementarias, con capacidade ~».1I&~1i
capacidade de obnrr. ca"""",do de ánimo de lucro.
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Artigo 2.- O ámbito da Asociación alcanzará a todos os concellos donde residan
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este

Centro e o seu enderezo fixase no propio Centro docente na rúa Marismas s/n de Miño.

Artigo 3.- A Asociación terá como finalidade principal a preocupación por unha formación integral dos
alumnos. A tal fin desenvolverá, entre outras, as seguintes actividades:
a) Asistir as nais/pais e titares legais en todas aquelas tarefas relativas á educación e formación dos
seus fillos ou pupilos.
b) Colaborar coas actividades educativas, escolares e ex:traescolares, do Centro.
e) Promover a participación dos pais na xestión do Centro, asf como asistilos no exercicio do seu
dereito a intcrvir no control e xestión do rnesmo.
d) Facilitar a representación das nais e pais, e dos propios alumnos, no Consello Escolar do Centro.
e) Promover a plena realización do principio de gratuidade no ámbito do Centro, as! como a efectiva
igualdade de dereitos de todos os alumnos, sen discriminación por ffiZÓns socioeconómicas,
ideolóxicas, confesionais. raza ou sexo.

1)

Requerir dos poderes públicos o cumprimento das leis, regulamentos e planos dc actuación
relativas á educación, recabando a atención e axuda que estas merezan .

g) Promover actividades formativas, cu lturais e de estudio.

h) Promover reunións de colaboración entre nais/pais, profesores e alumnos e as boas relacións entre
todos.

i)

Calesquer

QUtras

que, dentro da normativa vixente, poidan contribuir a unha mellara na

fonnaci6n tanto académ ica como persaal, dos alumnos.
Artigo 4.- Para o mellor cumprimento dos seus fins. a Asociación poderá integrarse nunha

Federación

de Asociacións de ámbito comarcal, provincial ou superior, que será

Xera l Extraordinaria reunida a tal fin.

TITULO U:

ENTRADA N2

DOS SOCIOS, OEREITOS E OBRIGAS.

Artigo 5.- Os socios podcran ser: numerarios, honoríficos ou colaboradores:

a) Son socios numerarios aqueles pais. nais ou titores de alumnos dcste Centro que.;,:~Sl!~~
o solicitaren por escrito.
Son socios honoríficos aquelas persoas ou entidades que, polos sevizos ou doazóns que fixesen ao
Centro ou á Asociación, foren Dameados coma tales pola Asamblea Xeral a proposta da Xunta

Directiva.

j

e) Son socios colaboradores, aquejes que tendo cesado como socios numerarios desexaren seguir
0.

pertencendo á Asociación.

Artigo 6.- Son dereitos dos socios numerarios:

a) Seren electores e elexibles na designación da Xunta Directi va.
b) Asistir e intervir con voz e voto nas Ascmbleas Xerais que se celebraren.

e) Recibir o ascSQtamcnto e servicios da Asociación, podeodo asistir a todos os actos sociais que
esta organice.
d) Expor. por escrito ou verbalmente, á Xunta Directiva consultas, pcticióos ou queixas respecto da
Asociación, dos scus fin s ou de calquera outro asunto que consideraren pertinente.
e) Exercer as atribucións que lIe puider delegar a Xunta Directiva.

Artigo 7.- Son deberes dos socios numerarios.

a) Contribuir económicamente ao sostemento da Asociación e as súas actividades coa cota que
regulamentariamente estableza a Asemblea Xeral.
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b) Aceptar os estatuos e o Regulamento de Réxime Interno, se o bouber, da Asociación, así como as
disposicións da Xunta Directiva e os acordos da Asemblea Xeral.
e) Prestar axudas e colaboración, na medida das súas posibilidades, nas xestións que lIe foren
encomendadas pala Xunta Directiva.
d) Asistir ás Asembleas Xerais que se celebraren.
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Artigo 8 .- Son dereitos dos socios colaboradores:

ENTRADA N2 C:;-S

a) Asistir con voz e sen voto ás Asembleas Xerais que se celebren.
~~1ADE

b) Recibir o ascsoramento e servicios da Asociación, podendo asisitir a todos os
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esta organizar.
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e) Expoñer por escrito ou verbalmente, á Xunta Directiva consultas, peticións
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da Asociación, os seus fios e calquer outro asunto que consideraren pertinente.

rtigo 9.- Son deberes dos socios colaboradores:

8) Contribuir económicamente ao sostemento da Asociación e das súas actividades, coa cota que se
fixar na Asemblea Xeral.
b) Aceptar os Estatutos de Regulamento de Réxime lntemo, se o houher, da Asociación, así como as
disposicións da Xunta Directiva e os acordos da Ascmblea Xeral.

Artigo JO.- Os socios honoríficos, con voz e sen voto nas Asembleas Xerais, poderán expoñer, por escrito
ou verbalmente, á Xunta Directiva consultas, petici6ns ou queixas respecto da Asociación, dos seus fin s e
de calquera outro asunto que consideraren pertinente, podendo tamén desfrutar dos serviros e actos
socia is da Asociación, sen teren a obriga de aboar a cota de socio.

Artigo 11.- A perda da condición de socio resultará de algunha das causas seguintes:
a) Por renuncia voluntaria comunicada por escrito á Xunta Directiva.
b) Por cesar na súa condición de nai/pai ou titorJa de al umno do Centro, agás os colaboradores
bonorificos.
e) Por deixar de satisfacer duas cotas da Asociación, establecidas pola Asemblea Xeral.
d ) Pola utilización da Asociación con fi ns aUcos aos específicos da mesma.
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e) Cando, por causa xustificada, o acorde a Xunta Directiva, previamente oído o interesado. quen
poderá recorrer diante da Asamblea Xeral reunida en sesión Extraordinaria que decidirá por

REXISrRO PORTÉt1¡'~N¡6o

majarla absoluta.

Concello de MIÑO lA Corufla}
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TITULO

m:

DOSORGANOSDEGOBERN

.ENTRADA NQ <éll

Artigo 12.- A Asociación estará rexida pela Asemblea Xeral e pola Xunta Directiva.

Capítulo Primeiro: Da Asemblea Xcra)

Artigo 13.- A Asemblea Xeral
socios. Será presidida polos membros da Xunta Directiva.

a) Reunirase unha vez ao ano, cando menos, con caráter ordinario e dentro dos sesenta días
segu inles á data oficial do comenzo do curso escolar.
b) Con carácter extraordinario reunirase cantas veces o acorde a Xunta Directiva ou o solicite por
escrito a décima parte dos asociados.

e) A Asemblea Xeral será convocada polo Presidente con quince días de antelación, como mínimo,
en convocatoria ordinaria, expresando o lugar, día e hora da reunión. No caso de

convocatoria extraordinaria convocarase cunha antelación de vintecatro horas.
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d) Celcbrarase en primeira convocatoria se están presentes a metade ruáis un dos socios numerarios,

e en segunda convocatoria, trinta minutos máis tarde, calquera que for o número de socios
asistentes.

Artigo 14.- Son competencia da Asemblea Xeral Ordinaria:
a) A elección da Xunta Directiva e a renovación periódica dos cargos que se realizará na primeira
Asemblea Xeral Ordinaria que se celebre segundo o establece o apartado a) do artigo 13 dos
presentes estatutos. Esta competencia poderá scr delegada pala Asemblea Xeral Ordinaria na
Xunta Directiva cando así se decida par maioria de dous tercios.
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b) Examinar e aprobar, se procede, a memoria anual, balance do estado de contas, orzamenlos
3nuais de gastos e ingresos e infonnes das comisións da Xunta Directiva.
e) Establecer e modifi car as cotas que achegarán os socios.
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REXISTRO PORTElOUNICO

Concello de M,f{¡O fA Coru"a)

2 ti MAl 2004

Artigo 15.- Son competencias da Asemblea Xeral Extraordinaria:
a) A modificación total ou parcial dos presentes Estatutos.

ENTRADA NQ 411.

b) A disolución da Asoc iación.
e) A disposición ou allcamento de bens propiedade da Asociación.
d) A integración nunha Federación de A.P.As.
e) Calquera autra cuestión que for sometida á consideración da Asembles Xeral
Xunta Directiva ou a petición motivada e asinada, polo menos, por vintecinco

Artigo ]6.- Os acordos da Asemblea Xeral Ordinaria serán tomados pola maiorfa simple dos socios
umerarios presentes.
Os acordos da Asemblea Xcral Extraordinaria adoptaranse:
1.~

Pala maioria absoluta dos socios numerarios cando for en primeira convocatoria.

2.· Pala maiona absoluta dos socios numerarios presentes se se celebra en segunda convocato ria.

3.- Cando o acordo for relativo ao apartado b) do afligo anterior, precesarase duna ma ioría

JI

~

cualificada de 2/3 dos socios numerarías se a Asemblea se celebra en primeira convocatoria, e da
maiaría cualifi cada de 213 dos socios numerarios presentes se se celebra en segunda convocatoria

Capitulo Segundo: Da Xunta Directiva
Artigo 17.- A Asociación será xestionada e representada por unha Xunta Directiva será elexida entre os
socios numerarios. Estará composta de: Presidente, Secretario, Tesourciro e un mlnimo de un Vocal. Se a
Asemblea Xeral o considera oportuno poderán ser nomeados un Vicepresidente, un Vicesecretario, un
V icetesoureiro e tantos vocais como se necesitaran.
Todos os cargos da Xunta directiva terán carácter honorífico e non seran retribuidos.

A rtigo 18.- Os membros da Xunta Directiva desempeñarán as súas funcións por un tempo de dous anos,
renovándose por metades cada ano podendo ser reclixidos sen límite de veces.
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numerarios, provisoriamente e mentres non se celebrar a AsembJea XeraJ Ordinaria cooorre~¡;'¡oÍIÍil!:~~~J1
designación da Xunta Directiva.

Artigo 19.- A Xunta Directiva reunirase ord inariamente unha vez
scmpre que

O
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mes durante o curso escolar e

socilitaren, polo menos, un tercio dos membros da mesma. Quedará constituida cando
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asistan a mitade máis un dos seus membros .

Artigo 20.- Os acordos da Xunta Directiva adoptaran se pola maiaría de votos dos me
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reunión convocada 80 efecto. No suposto de empate, decidirá o voto de calidade do Presi
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Artigo 21.- Son competencia de Xunta Directiva:

a) Resolver os asuntos relacionados coa admisión e a baixa de socios.

b) A Xestión dos asuntos ordinarios da Asociación

e) Cumprir e facer cumprir os presentes Estatutos e os acordos da Asemblea Xeral.
d) Confeccionar a Memoria anual, Balance e estado de contas, e os orzarncntos anuais para
sometelos á aprobación da Asemblea XeraJ.
e) Manter contactos cos órganos colexiados e persoais do Centro e da Administración educativa, co
obxecto de ter a información necesaria para o mellor cumprimento dos fin s da Asociación.
1)

Establecer e manter unha vía de comunicación aberta cos representantes dos alwnnos a todos os

niveis, co obxecto de prestarJles axuda en todo momento.
g) Crear e namear as Comisións e delegacións necesarias para o mellor cumprimento dos fins da
Asociación.
h) Calquen!. outra facultade que non sexa da exclusiva competencia da Asamblea Xeral de socios.

Artigo 22.- Son competencias do Presidente:
a) A representación legal e pública da Asociación .
b) Convocar e presidir a Asemblea Xeral, Ordinaria e Extraordinaria, e a Xunta Directiva.

6

<)

d) Autorizar co v isto e prace as actas realizadas polo Secretario.

e) Autorizar pagamentos, asinándoos xunto co Tesoureiro.
f)

0-t

En xeral, todas aquejas necesarias para o mellor gobemo, réxirne e administración~d~a~A;¡j;;;;~~d

Artigo 23.- Son funcións do Vicepresidente, se o bouber:

a) Sustituír o Presidente nos casos de ausencia, delegación e autros de
asumindo as funci6ns e responsabilidades correspondenles ao cargo substituido.
b) AqueJas que específicamente lIe foren asignadas pola Xunta Directiva.

Artigo 24.-Corresponde ao Secretario:

a) Redactar e custodiar os libros, ficheros e arquivos, así como as actas da Asembles Xeral e da
Xunta Directiva ou de calquera autro tipo.
b) Organizar as convocatorias para as reunións da Xunta Directiva ou da Asemblea Xeral, nas que se

indicará O horario en primei ra e segunda convocatoria, lugar de celebración e a arde do día
correspondente.

e) Redactar a Memoria anual das actividades desenvolvidas pola Asociación.

"

d) Recibir, despachar e arquivar a correspondencia da Asociación.
e) Librar certificacións relacionadas cos fins da. Asociación.
f)

Atender aqueles asuntos que lIe foren encomendados pola Xunta Directiva ou polo Presidente e
correspondan á D8tureza do seu cometido.

rtigo 25.- Corresponde ao Vicesecretario se o houbcr:
Substituir o Secretario nos casos de ausencia ou delegación, asumindo as funcións e
respondabilidades propias do cargo. Correspondéndolle asi mesmo colaborar co Secretario no seu
traballo.

Artigo 26.-Son funcións do Tesoureiro:
a) Levar a contabilidade da Asociación.
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b) Asinar co Presidente os recibos, cheques ou documentos de sernellante nahJre23.
e) Elaborar os proxectos de orzamenlos anuais que se someterán á
redactar o balance económico do exercicio.

2 ti MA/2004

d) Realizar os pagarnentos acordados pola Xunta Directiva.
e) Emitir informes sobre a situación financeira.
f)

ENTRADA N2 G "Z

Calesquera outros de semellante natureza que encomendados
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Presidente.
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a) Cooperar no estudio e realización dos asuntos que se trataren e acordaren ""~seM

Artigo 27.- Son competencia dos vocais:

na Xunta Directiva.
b) Realizar as funcións que !les foren encomendadas pala Xunta Directiva ou o Presidente.

TITULO IV,
DO RÉXIME ECONÓMICO, PATRIMONIO E A DISOLUCIÓN.

Artigo 28.- A Asociación nace par tempo indefinido, sen ánimo de lucro e sen patrimonio fundacional.
Os recursos económicos consistirán en:
a) As cotas dos socios.
b) As cotas extraordinarias que acorde a Asemblea Xeral.
e) As d0az6ns, legados ou subvencións que poidan ser legalmente aceptadas, xa procedan de
persoas fisicas ou xurldicas; privadas ou públicas; nacionsis, comunitarias ou extranxeiras.
d) Empréstimos que foren solicitados polo Presidente "unto ca TesoureiIo, acordados pola Xunta
Directiva e previamente aprobados pola Asemblea Xeral Extraordinaria convocada a tal fin
e) Intereses e ingresos fmanceiros que correspondan
f)

Rentas ou a lquileres e productos dos bens e dereitos que lJe corTCSpondan.

g) Os ingresos derivados das actividades que realice a Asociación.
Artigo 29.-.0 Ejercicio asociativo e económico será anual e o seu cerre terá lugar o 3 1 de Decembro de
cada ano.
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Artigo 30.-Se desolverá voluntariamente cando así o acorde a Asamblea Xeral Extraordinaria,convocada

a o efecto, por unha maioda de 2!J dos asociados.
Artigo 31.· No caso de disolución, nombrarase unha comisión liquidadora a cual, unha vez extinguidas as
deudas, e si existise sobrante líquido o destinara a fines que non desvirtuaran a sua natureza non lucrativa

D1SPOSICION ADICIONAL.

En todo canto non esté previsto nos presentes Estatutos aplicarase a vixente Ley
de marzo, reguladora do Dereito de Asociación, e as disposicións complementarias.

DNA ISABEL PATO VICENTE, Secretaria da Asociación a que se referen éstos Estatutos,

CERTIFICA: que os presentes Estatutos han sido modificados para adaptalos as previsións da Ley
Orgánica 112002, de 22 de marzo, por acordo da Asamblea Xeral Extraordinaria de asociados de fech a
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