Proposta

RRI da Asociación de Nais e Pais
Os Valados

do CEIP Vilaverde - Mourente

_____________________________

Proposta

Regulamento de réxime interno da A.N.P.A Os Valados do CEIP Vilaverde - Mourente
TÍTULO I. DA ASOCIACIÓN EN XERAL
Artigo 1. Réxime xurídico

A Asociación "Os Valados" (en diante, "a Asociación"), constituída ao abeiro da lexislación vixente,
rexerase polos seus Estatutos, aprobados o día 28 de novembro do 2018, polo presente
Regulamento de réxime interno (en diante, "o regulamento") e por todas aquelas normas que
estableza a regulamentación que lle é aplicable de acordo coas leis.
Artigo 2. Obxecto do Regulamento de réxime interno

Este Regulamento é unha norma básica para o desenvolvemento dos estatutos, en aspectos como a
estrutura e os recursos materiais e humanos da Asociación. En tanto norma de desenvolvemento,
está supeditado a eles e en ningún caso poderá ir contra o articulado ou o seu espírito. Calquera
conflito o resolverá a Xunta Directiva.
Artigo 3. Domicilio social e ámbito territorial

O domicilio social e o ámbito territorial establécense segundo o marcado nos Estatutos da
Asociación. No seu caso, a Asemblea Xeral poderá proceder aos cambios do domicilio que estime
oportunos, dando a correspondente notificación ás autoridades competentes e aos socios da
entidade.
TÍTULO II. DOS SOCIOS

Capítulo I. Do ingreso de novos socios e socias
Artigo 4. Momento do ingreso

O ingreso de novos socios e socias á asociación atópase aberto dende o inicio de curso ata o 31 de
outubro de cada curso escolar.
Artigo 5. Capacidade e requisitos de admisión

Poderán pertencer á asociación de forma libre e voluntaria aquelas persoas físicas maiores de idade,
con capacidade de obrar, non suxeitas a condición legal que o impida, que teñan interese no
desenvolvemento dos fins da Asociación, e así o soliciten expresamente. Deberán ser pais, nais ou
titores de alumnos do CEIP Vilaverde – Mourente (Pontevedra). O ingreso de novos socios ou
socias á Asociación deberá respectar o estipulado nos estatutos e no presente regulamento, en
particular, en canto aos requisitos de ingreso e o procedemento de admisión.
Artigo 6. Procedemento de admisión
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A solicitude de ingreso ou renovación e o pago da cota anual será presentada ante a Xunta Directiva
como moi tarde o 31 de outubro de cada curso escolar. En caso de rexeitamento do ingreso ou
renovación do socio, a Xunta Directiva deberá especificar as causas de rexeitamento, e serán
comunicados á persoa que solicita o ingreso na Asociación.
Unha vez admitido o solicitante como novo socio ou socia, o Secretario ou Secretaria procederá a
dalo de alta no rexistro de socios da Asociación e a facilitarlle, no seu caso, o carné de afiliado. Así
mesmo, desde o seu ingreso na Asociación, o novo socio ou socia debe aceptar sen reservas os
Estatutos e o presente Regulamento da asociación, e estará obrigado ao aboamento, no tempo e na
forma, das cotas que se determinen.
A Xunta Directiva presentaralle á Asemblea Xeral, cunha periodicidade anual, un informe sobre as
baixas e altas de socios producidas no dito período.
Capítulo II. Dos aspectos económicos
Artigo 7. Cota social

Desde o seu ingreso, os socios e socias están obrigados a pagar unha cota social, cuxo importe será
fixado pola Asemblea Xeral da Asociación.
Actualmente, o importe da cota foi fixado en 20 euros ao ano, por familia. Deberá aboarse au
autorizar o pago mediante domiciliación como data límite o 31 de outubro de cada curso escolar.
A Asociación resérvase a posibilidade excepcional de modular o importe da cota dun socio, ou de
declaralo exento do seu pagamento en razón da súa situación persoal.
Esta cota cubrirá os gastos administrativos e de representación da Asociación. En caso de gastos
extraordinarios derivados de actividades de xestión e funcionamento ordinario da Asociación,
poderáselles solicitar aos socios o aboamento das súas cotas por adiantado. Así mesmo, poderase
solicitar un aboamento extraordinario para a realización de actividades voluntarias que non
correspondan a gastos administrativos ou de representación.
No caso de non aboar a cota no prazo establecido, non se terá a consideración de socio da
asociación durante dito curso escolar.
Artigo 8. Aboamento da cota social

O abono realizarase na conta bancaria da Asociación, considerándose a cota satisfeita á entrega do
recibo bancario ante o tesoureiro ou, o presidente, na súa falta. Toda cota abonada á asociación
adquírese de forma definitiva, sen posibilidade de esixir, en ningún caso, a súa devolución.
A administración da conta bancaria da asociación corresponde unicamente ao tesoureiro e
presidente, sendo necesaria a concorrencia dos dous para calquera operación.
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Capítulo III. Do estatuto xurídico dos socios e socias
Artigo 9. Dereitos e deberes dos socios

A adquisición da condición de socio ou socia da Asociación trae aparellado o goce dos dereitos e a
obriga de respectar os deberes que constitúen o estatuto xurídico destes, e veñen recollidos nos
Estatutos da Asociación.
Artigo 10. Réxime disciplinario

Considéranse infraccións as seguintes accións ou omisións cometidas polos socios e socias:
A inobservancia ou incumprimento reiterado da lexislación vixente en materia de asociacións ou do
ordenamento xurídico en xeral, o incumprimento das obrigas dimanantes dos Estatutos, do presente
Regulamento, así como dos acordos validamente adoptados pola Xunta Directiva.
A perda, con posterioridade ao seu ingreso, dalgún(s) dos requisitos necesarios para ser socio ou
socia.
A conduta incorrecta, o desprestixio á Asociación con feitos ou palabras, a perturbación grave dos
actos organizados por esta ou da normal convivencia entre asociados. Presumirase que existen tales
condutas cando o asociado deliberadamente impida ou poña obstáculos ao cumprimento dos fins da
Asociación ou ao funcionamento da Xunta Directiva.
O incumprimento das obrigacións económicas coa Asociación, en particular, a falta de abono da
cota de socio ou as cotas fixadas para as diferentes actividades.
A inasistencia reiterada e inxustificada ás Asembleas Xerais.
A comisión dunha destas infraccións será obxecto da correspondente sanción, previa instrución do
expediente sancionador, e sen prexuízo das responsabilidades civís, penais ou doutro tipo que
poidan corresponder.
As infraccións recolleitas neste Artigo clasifícanse como leves, graves ou moi graves, segundo o
grado de intencionalidade, a xeneralización da infracción, a reincidencia ou reiteración da conduta e
a gravidade dos feitos. En atención á súa gravidade, estas infraccións serán sancionadas con
amoestación oral, amoestación escrita, suspensión temporal da condición de socio dun a doce meses
ou perda definitiva da condición de socio, segundo o caso. A suspensión da condición de socio
supón a perda desta condición durante todo o seu prazo de duración. Tanto a suspensión como a
perda da condición de socio levan aparellada a cesación automática nos cargos electivos que
correspondan, no seu caso, ao socio sancionado.
A competencia para a cualificación do tipo de infracción e para a imposición da sanción
correspondente correspóndelle á Xunta Directiva.
O expediente sancionador poderá iniciarse pola Xunta de oficio, por denuncia dun socio ou de
terceiro. O acordo motivado de apertura do expediente disciplinario reflectirase no acta da reunión
da Xunta Directiva no que se adopte, e deberá comunicarse ao interesado.
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A Xunta Directiva nomeará de entre os seus membros a un ou varios instrutores do expediente. O
interesado poderá realizar as alegacións que estime procedentes ante os instrutores no prazo de 15
días desde a comunicación da apertura do expediente.
A Xunta Directiva resolverá definitivamente no prazo de 30 días desde a recepción das alegacións, e
á vista destas. O acordo, que debe ser notificado ao socio sancionado, será inmediatamente
executivo. O socio pode recorrer o acordo sancionador ante a primeira Asemblea Xeral que se
celebra, a cal resolve definitivamente en vía interna.
As infraccións prescribirán aos seis meses desde a súa comisión no caso das faltas leves, ao ano no
caso das graves, e aos dous anos no caso das moi graves. O prazo de prescrición interromperase
pola iniciación, con coñecemento do interesado, do procedemento sancionador.
Artigo 11. Perda da condición de socio

A condición de socio ou socia da Asociación pérdese polas causas recolleitas no Artigo anterior, en
tanto que sanción disciplinaria, así como nos Estatutos. Ase mesmo, pérdese no caso de non aboar a
cota anual no prazo establecido.
O procedemento de perda da condición de socio por razóns disciplinarias réxese polo previsto no
Artigo anterior.
A renuncia voluntaria debe ser comunicada de forma expresa e por escrito á Xunta Directiva. Esta
comunicación, cuxa redacción é libre, pode enviarse por correo postal ou electrónico dirixido ao
Presidente ou Presidenta da Asociación. Á recepción da súa renuncia, anótase o feito no rexistro de
socios, e deixa de estar obrigado ao abono das cotas futuras. Este socio ou socia conserva a
posibilidade de solicitar novamente o seu ingreso na Asociación en calquera momento, dentro do
prazo estipulado para alta e renovación de socios.
En caso de morte, disolución ou incapacidade legal, a condición de socio ou socia pérdese
automaticamente desde o momento en que esta circunstancia é coñecida pola Asociación.

TÍTULO III. DAS ACTIVIDADES E O LOCAL DA ASOCIACIÓN
Artigo 12. Desenvolvemento das actividades

A Asociación desenvolverá as actividades necesarias para cumprir os seus fins, de conformidade cos
Estatutos e co presente Regulamento. Todos os socios e socias, sempre que se atopen ao corrente do
pago e satisfagan os requisitos necesarios, poden participar en todas as actividades organizadas pola
Asociación, excepto naqueles casos que pola súa natureza, as prazas estéan limitadas.. En caso de
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prazas limitadas, sempre terán prioridad os socios sobre os non socios. No caso de que queden
prazas libres, estas poderán ser opupadas por non socios, nas condicións que se estipulen.
Así mesmo, calquera socio ou socia pode propoñer actividades á Xunta Directiva, que decidirá por
maioría súa realización, salvo que esta sexa aprobada en Asemblea Xeral.
Para a organización de calquera actividade, é necesario presentar á Xunta Directiva os seguintes
elementos: obxectivos, desenvolvemento, cronograma, responsables e participantes, orzamento, e
avaliación.
Artigo 13. Local asociativo

No taboleiro de anuncios do local, e na páxina web da Asociación, expoñerase todo aquilo que teña
interese para a Asociación como, por exemplo, as convocatorias á Asemblea Xeral.
O local asociativo debe manterse en todo momento limpo e ordenado. Así mesmo, o mobiliario e
demais bens da Asociación deben ser conservados e respectados.
Unicamente o presidente/a, o vicepresidente/a e o secretario/a contarán con chaves do local. Os
outros membros da Xunta Directiva que desexen ter un xogo de chaves, farano á súa conta e baixo a
súa responsabilidade.
Os socios e socias comprométense a respectar as normas de uso e goce do local da Asociación aquí
estipuladas.

TÍTULO IV. DO FUNCIONAMENTO DA ASOCIACIÓN
Capítulo I. Da Xunta Directiva
Artigo 14. Composición

A Xunta Directiva, en tanto que órgano de representación que xestiona e representa os intereses da
Asociación, de acordo coas disposicións e directivas da Asemblea Xeral, está formada polos
seguintes cargos:
Presidente ou Presidenta
Vicepresidente ou vicepresidenta
Secretario ou secretaria
Tesoureiro ou Tesoureira
Entre dous e once vogais

Os tres primeiros exercerán tamén, respectivamente, os cargos de presidente ou presidenta,
vicepresidente ou vicepresidenta, e secretario ou secretaria da Asociación e da Asemblea Xeral.
6

Proposta

Regulamento de réxime interno da A.N.P.A Os Valados do CEIP Vilaverde - Mourente
Así mesmo pódense crear comisións ou grupos de traballo no seo da Xunta Directiva para os temas
que esta o considere necesario. Por exemplo, Comisión de actividades, Comisión de comedor,
Comisión de necesidades educativas especiais, comisión de excursión, ...
Polas necesidades da Asociación, a Xunta poderá incorporar novos vogais ás súas tarefas para
substituír vacantes producidas, que funcionarán de forma interina ata a súa ratificación pola
Asemblea Xeral.
Os integrantes da Xunta Directiva son designados pola Asemblea Xeral de entre os asociados con
dereito a voto, en pleno uso dos seus dereitos civís que non estean incursos en motivos de
incompatibilidade establecidos por lei. Os membros da Xunta Directiva serán designados e
revogados pola Asemblea Xeral e o seu mandato terá unha duración de 2 anos, podendo ser
reelixidos indefinidamente, para mandatos sucesivos de igual duración.
Os membros da Xunta Directiva poden ser revogados en calquera momento pola Asemblea Xeral.
Todos os cargos da Xunta Directiva serán exercidos a título gratuíto e terán voz e voto na Xunta
Directiva.
Artigo 15. Designación, vacancia e cesamento dos membros

A Asemblea Xeral designará aos membros da Xunta Directiva entre as candidaturas presentadas ata
o inicio da celebración da reunión da Asemblea Xeral.
En caso de ausencia ou enfermidade dun dos seus membros, leste poderá ser suplido
provisionalmente por outro dos integrantes da Xunta Directiva, logo da súa designación pola
maioría dos membros. As vacantes que se puidesen producir durante o mandato de calquera dos
membros electos da Xunta Directiva, serán cubertas entre os restantes membros que conforman a
Xunta Directiva, elixidos pola Asemblea, ata finalización do mandato da Xunta Directiva.
Os membros da Xunta Directiva cesarán ou causarán baixo por:
a) Por expiración dos seus mandatos.

b) Por renuncia voluntaria comunicada por escrito á Xunta Directiva.
c) Por non cumprir os requisitos para ser socio ou socia.

d) Por acordo da Asemblea Xeral, en caso de incumprimento das obrigas que tivese encomendadas.
Artigo 16. Reunións

A Xunta Directiva reunirase, previa convocatoria enviada con polo menos dous días de antelación, a
lo menos cada dous meses durante o curso escolar ou cantas veces o determine o seu presidente e á
iniciativa ou petición expresa da terceira parte dos seus membros.
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Das sesións da Xunta Directiva, levantarase acta, que se fará constar no Libro de actas. Ao iniciarse
cada reunión da Xunta Directiva, lerase a acta da sesión anterior para a súa aprobación, salvo que
pola propia Xunta Directiva acorde a súa aprobación á súa finalización.
En todos os asuntos, poderán formularse votos particulares, sempre que sexa por escrito, os cales
consignaranse en Acta.
Artigo 17. Competencias

As facultades da Xunta Directiva estenderanse, con carácter xeral a todos os actos propios das
finalidades da Asociación, sempre que non requiran segundo os Estatutos ou o presente
Regulamento, autorización expresa da Asemblea Xeral. Particularmente, a Xunta Directiva
encargarase das materias expresamente atribuídas polos Estatutos.
Artigo 18. Presidente ou Presidenta

Ao cargo de Presidente ou Presidenta, correspóndenlle, particularmente, as materias expresamente
atribuídas polos Estatutos.
Artigo 19. Vicepresidente ou vicepresidenta

A persoa que teña o cargo de vicepresidente ou vicepresidenta, substituirá ao presidente ou
presidenta na súa ausencia motivada por enfermidade ou calquera outra causa, e terá as mesmas
atribucións que aquel ou aquela.
Artigo 20. Secretario ou secretaria

Ao cargo de secretario ou secretaria, correspóndenlle, particularmente, as materias expresamente
atribuídas polos Estatutos.
Artigo 21. Tesoureiro ou Tesoureira

Ao cargo de tesoureiro ou tesoureira, correspóndenlle, particularmente, as materias expresamente
atribuídas polos Estatutos.
Artigo 22. Vogais

Os vogais terán as obrigacións propias do seu cargo como membros da Xunta Directiva, así como
as que nazan das delegacións ou comisións de traballo que a propia Xunta Directiva poña en marcha
e encoméndelles, tendo voz e voto.
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Artigo 23. Outros cargos que conforman a Xunta Directiva

A Xunta Directiva poderá organizarse en grupos ou comisións de traballo, que terán que estar
dirixidas por un membro da Xunta Directiva, aínda que poderán ter membros que sexan socios e
non pertenzan á Xunta Directiva.
A súa composición e funcionamento rexeranse polas normas que decida a Xunta Directiva no
momento da súa creación, sempre cumprindo os estatutos e o presente regulamento de réxime
interno.
________

Capítulo II. Da Asemblea Xeral
Artigo 24. Natureza

A Asemblea Xeral é o órgano supremo de goberno da Asociación e estará integrada por todos os
socios de pleno dereito que compoñen a Asociación.
Artigo 25. Tipos de reunións

As reunións da Asemblea Xeral poderán ser Ordinaria ou extraorcelebrarase unha vez ao ano dentro
dos tres meses seguintes á pechadura do exercicio anterior. O seu obxectivo será a discusión e
aprobación da xestión da Xunta Directiva, da memoria e estado de contas do exercicio anterior e a
aprobación dun plan ou orzamento para o ano en curso.
As Asembleas Extraordinarias celebraranse, previa convocatoria pola Xunta Directiva, conforme
aos supostos previstos polos estatutos, cando as circunstancias aconsélleno, a xuízo do Presidente
ou Presidenta, ou cando o soliciten por escrito dirixido ao Presidente ou Presidenta, un número de
socios non inferior a un tercio. En caso de solicitude polos socios ou socias, esta deberá expresar os
temas que motiven a urxencia, e a Asemblea celebrarase dentro dos dez días seguintes.
Artigo 26. Convocatorias

As convocatorias das Asembleas Xerais, tanto ordinarias como extraordinarias, faranse por escrito
no taboleiro de anuncios da ANPA e na súa páxina web, no seu caso. Ademais, poderanse utilizar
outras vías de comunicación que sirvan de apoio á cita, como o correo electrónico, expresando o
lugar, día e hora da reunión, así como a orde do día.
A orde do día é redactado polo presidente ou presidenta, logo de oír á Xunta Directiva e as peticións
dos socios.
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Artigo 27. Quórum de constitución

As Asembleas Xerais, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán validamente constituídas en
primeira convocatoria, cando concorran a elas a maioría dos socios e socias con dereito a voto, e en
segunda convocatoria calquera que sexa o número de socios e socias con dereito a voto.
O dereito a voto na Asemblea está condicionado ao abono das cotas sociais correspondentes.
Artigo 28. Desenvolvemento das reunións

Os socios e socias poden presentar resolucións á Asemblea Xeral. O socio ou socia que presente a
resolución será o propoñente, e as resolucións deberán ser secundadas por outro socio ou socia,
salvo que se trate de resolucións presentadas pola Xunta Directiva.
Os outros socios e socias poden presentar emendas ás resolucións, que non deben supoñer en
ningún caso unha negativa directa á resolución presentada. Se o propoñente acepta a emenda, esta
será incorporada ao texto. Ao final do debate, só o propoñente terá dereito a réplica.
Durante a Asemblea, poderase expoñer por un tempo máximo de cinco minutos, fóra diso as
exposicións que se correspondan coa presentación de informes pola Xunta Directiva. En canto ao
procedemento de votación, primeiro votarase a emenda máis afastada da resolución e ao final o
texto completo.
Artigo 29. Adopción de acordos

Os acordos adoptaranse por maioría simple dos votos das persoas presentes ou representadas, é
dicir, cando os votos afirmativos superen aos negativos, non sendo computables a estes efectos os
votos en branco nin as abstencións. Desta regra exceptúanse os supostos establecidos
especificamente nos estatutos.
O Secretario ou Secretaria da Xunta Directiva redactará a acta de cada reunión que reflectirá un
resumo das deliberacións, o texto dos acordos que se adoptaron e o resultado das votacións. Ao
comezo de cada reunión da Asemblea Xeral, lerase a acta da sesión anterior para a súa aprobación si
así procede, salvo que a propia Asemblea acorde a aprobación do acta á finalización da súa reunión.
Artigo 30. Facultades da Asemblea Xeral

Son facultades da Asemblea Xeral, aquelas expresamente atribuídas a esta polos Estatutos.
Capítulo III. Do proceso electoral
Artigo 31. Réxime electoral
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Para as eleccións a cargos, poderán concorrer todos os socios e socias con dereito a voto e que
estean ao corrente do abono das cotas sociais correspondentes.
Para a elección dos membros da Xunta Directiva farase polo procedemento de listas abertas
mediante voto segredo, especificando nunha papeleta o total de candidatos. Cada socio con dereito a
voto poderá marcar como máximo o número de compoñentes da Xunta Directiva (actualmente 15).
Pasarán a ser membros da Xunta Directiva os quince candidatos con maior número de votos. No
caso de empate nos últimos postos de entrada na Xunta Directiva repetirase a votación soamente
cos candidatos empatados para desfacer o empate. Neste caso o número de candidatos a marcar será
o número de prazas que quedan dispoñibles na Xunta Directiva, unha vez adxudicadas as prazas
entre os de mais votados na primeira rolda.
No caso de que o número de candidatos sexa inferior ou igual ao número de compoñentes da Xunta
Directiva, poderase propoñer que a votación sexa a man alzada, se non se opoñe ningún presente.
Pasarán a formar parte da Xunta Directiva, neste caso, todos os candidatos que teñan polo menos un
voto.

TÍTULO V. DA AFILIACIÓN A UNHA FEDERACIÓN

Artigo 32. Afiliación á Federación Provincial de Nais e Pais

A Asociación está afiliada á federación seguinte: Federación Provincial de Nais e Pais.

TÍTULO VI. DA DISOLUCIÓN
Artigo 33. Comisión liquidadora

En caso de disolución da Asociación, os membros da Xunta Directiva no momento da disolución,
convértense en liquidadores, salvo que a Asemblea Xeral ou o xuíz que, no seu caso, acorde a
disolución procedan ao nomeamento dunha comisión liquidadora ad hoc.

Artigo 34. Destino do remanente

Unha vez extinguidas as débedas, o haber resultante, en caso de existir, será destinado para fins non
lucrativos segundo o acordado pola Asemblea Xeral.
TÍTULO VII. DOS ESTATUTOS E DO REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO
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Artigo 35. Da reforma dos Estatutos e do Regulamento de réxime interno

A iniciativa para a reforma dos Estatutos da Asociación ou do presente Regulamento pode provir da
Xunta Directiva ou dunha terceira parte dos socios e socias. Para proceder a esta reforma, este
asunto debe incluírse na orde do día da convocatoria á Asemblea Xeral.
A modificación dos estatutos aprobarase co voto favorable de dous terzos dos votos das persoas
presentes ou representadas. A modificación do presente Regulamento aprobarase por maioría
simple.
En caso de reforma dos Estatutos, as modificacións serán enviadas inmediatamente ao Rexistro de
Asociacións e ao resto de órganos competentes para que procedan a efectuar o ou os cambios
oportunos.
Logo da reforma dos Estatutos ou do presente Regulamento, no seu caso, os textos reformados
serán postos a disposición de todos os socios e socias pola Xunta Directiva, mediante a páxina web
da Asociación, o taboleiro de anuncios de local da Asociación, e/ou o envío electrónico a todos os
seus membros.
Artigo 36. Aprobación do Regulamento de réxime interno

DISPOSICIÓNS FINAIS
Disposición Final I

O presente Regulamento entrará en vigor ao día seguinte da súa aprobación pola Asemblea Xeral da
Asociación.

En Pontevedra, a 28 de novembro de 2018

SINATURAS
________
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