
ESTATUTOS DA ASOCIACIÓN DE NAIS E PAÍS DE ALUMNOS "AS
BRAÑAS" DO C.E.I.P. PÍTÍN DE AMES.

CAPÍTULO I

DENOMINACIÓN, FINS, DOMICILIO, ÁMBITO:

Artigol°.Coa denominación ASOCIACIÓN DE NAIS E PAÍS DE ALUMNOS WAS
BRAÑAS" DO COLEXIO DE INFANTIL E PRIMARIA DE VENTÍN, AMES, constitúese
esta asociación ao abeiro da Leí Orgánica 8/1985 do 3 de Xullo, reguladora do
Dereito á Educación, e da Lei Orgánica 1/2002 do 22 de Marzo, reguladora do
Dereito de Asociación, e demais leis e disposicións complementarias, con
capacidade xurídica e plena capacidade de obrar, carecendo de ánimo de lucro.

Artigo 2°. Esta Asociación constitúese por tempo indefinido.

Artigo 3°. Terá como fins os seguintes:

a) Asistir aos pais e titores en todo o concemente á educación dos seus fillos e
pupilos.

b) Colaborar ñas actividades educativas e extraescolares do Centro,

c) Promover a participación dos pais dos alumnos na xestión do Centro.

d) Asistir aos pais dos alumnos no exercicio do seu dereito a intervir no control e
xestión do Centro.

e) Facilitar a representación dos pais de alumnos no Consello Escolar do Centro.

f) Estimular a participación dos pais dos alumnos na programación xeral do ensino
a través dos órganos colexiados correspondentes.

g) Fomentar as relacións de cooperación do Centro eos outros establecementos
escolares e os sectores sociais e culturáis do entorno.

h) Promover a plena realización do principio de gratuidade no ámbito do Centro,
así como a efectiva igualdade de dereitos de tódolos alumnos sen discriminación
por razóns socioeconómicas, idelóxicas, confesionais, de raza ou de sexo.

i) Requerir aos poderes públicos o cumplimento das leis, regulamentos e plans de
actuación relativos á educación, recabando a atención e axudas que ésta mereza.

j) Promover actividades formativas, culturáis e de estudio.



k) Promover de de país con e as relacións
•-

I) E todos aqueles outros non recollidos nos estatutos e que conformes á leí.

Artigo 4, Para o cumplimento fins se
actividades ou de estudio con tódoios

da e todas aquetas a
cumplir os fins que secan conformes á leí e decididas polos órganos
competentes,

Artigo 5. A). Para a das actividades que He son propias, a Asociación
utilizará do e o a das

na en o normal da mesma.

B). A da dos do Centro a que se o anterior
será necesaria a da Xunta Directiva da Asociación á Dirección
do Centro.

Artigo 6. Para o mellor cumplimento dos seus fins esta Asociación intégrase na
de APAS de A e, conxuntamente con APAS,

na Confederación de APAS de Centros Públicos (CONFAPA-GALICIA).
Tamén a na Confederación Española de APAS (CEAPA).

Artigo 7. O ámbito da Asociación abranguerá o termo municipal de Ames
e fixa o mu no de Infantil e de Ventín, do
Concello de Ames, Parroquia de Biduído, A Coruña.

CAPITULO II

ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN

Artigo 8, A e administrada por una Xunta Directiva
formada por:

- Presidente
- Vicepresidente
-
- Vicesecretario
- Tesoureiro
-
- Vocais.

que compoñan a Xunta serán gratuitos. serán
designados e pola ou Extraordinaria e o seu
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mandato tere de dous anos, renovándose a do segundo
ano, ano a dos

Artigo 9. Os membros da Xunta Directiva que teñan esgotado o prazo para o cal
foron o seus ata o en que se
produza a dos que lies sustituir,

Artigo 10. A dos da Xunta Directiva pota
asemblea, polo de abertas.

Artigo 11. A Xunta Directiva elexirá de entre os seus membros aos
correspondentes.

Artigo 12. As que se producir por voluntaria,
comunicada por á Xunta Directiva, ou por incumplimiento das

ao cargo, por que
a Xunta Directiva ata que se a primeira reunión da Asemblea Xeral.

Artigo 13, A tódolos meses do e
sempre que convocada polo Presidente. Tamén deberá reunirse a petición
dun tercio da dos Quedará constituida
cando asista a metade máis un dos membros e, para que os acordos
sexan válidos, ser pola maioría dos votos dos En caso

Tn de empate, o do de para deixar sen o empate.

Artigo 14. As facultades da Xunta Directiva extenderanse, con carácter xeral, a
tódolos dos fins da sernpre que non requiran,
estes Estatutos, expresa da Xeral.

Son da Xunta

a) Dirixir as actividades da Asociación e levar a xestión económica e administrativa,
acordando os e

d) Executar os da Asemblea

c) Formular e á da os contes e
programa de actividades.

d) Resolver sobre a de se necesario.

e) da

f) Calquera outra facultade que non de competencia exclusiva da Asemblea e
conforme á Leí.
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Artigo 15. O/A tere as seguintes atribucións: Representar
legalmente á de ou
convocar, e as que a e a Xunta
Directiva, así como dirixir as deliberacións dunha e doutra; ordear pagos e firmar
xunto co os líbramentos, cheques, etc.; recibir no
da Asociación procedente de subvencions de Entidades Públicas
ou privadas; coa súa os e da
Asociación; urxente que a boa da Asociación
aconselle, ou no desenrolo das súas actividades necesaria ou convinte, sen

de dar á en
caso, tódalas que a Leí establece.

Artigo li, Q/A sera o de ao en
ausencia deste, motivada por enfermidade ou calquera causa, e terá as

que O no as
súas a atención ou xestión de asuntos determinados ou un
conxunto dos mesmos, previa da Xunta Directiva.

Artigo 17. O/A ao seu a dos
meramente administrativos da Asociación, expedirá certificadóns, os Libros
da e o fichero de e a
documentación da Entidade, que se cursen as comunicacións sobre

de e nos
así a presentación das contas e do

programa de actividades e o cumplimento das obrigas documentáis, nos termos
que pola dos sociais
e gardará o cuño da Asociación,
O/A será o de ó Secretario en deste,
motivada por ou causa, e terá as atribucións
que éste. O Secretario delegar no Vicesecretario as súas competencias

a ou de ou un dos
previa conformídade da Xunta Directiva.

Artigo 18. Q/A encargado de e conservar os fondos e
bens da o Libro de e os de fondos
xunto co o de que a Xunta Directiva
debe presentar perante a Asemblea Xeral e preparará as que
someterse á
O/A Vicetesoreiro/a o de ao Tesoreiro en ausencia deste,
motivada por ou e tera as atribucións
que O Tesoreiro no as competencias para
a atención ou xestión de asuntos determinados ou un conxunto dos mesmos,
previa da Xunta
Artigo 19. Os Vocais as obrigas propias do seu cargo corno miembros da
Xunta e por o de presidir ou



coordinar grupos de así a execución de comisións,
que pola ües

Artigo 20. A Xunta Directiva as seguintes comisións:
a) A pola ou ,

Vicepresidente/a, Secretario/a e o da Asociación no Consello
Escolar ou pola Xunta Directiva tal fin. Esta

tera dar a para os
que pola sua urgencia non poida ser convocada a Xunta Directiva.

b) A pola ou
Tesorero/a, . A súa función será a de a Tesoreira.

c) E que se constituir.

Artigo 21. As vacantes, que se puideran producir durante o mandato, de calquera
dos da
devanditos membros ata a elección definitiva pola Asernblea Xeral.

CAPITULO III

ASEMBLEA XERAL

Artigo 22. A é o supremo e da Asociación e
por

Artigo 23. As reunións da Asamblea Xeral ordinarias ou extraordinarias. A
vez ao ano, dos

seguintes ao do e nela a aprobación das contas e
presupostos e o da social. Tarnén nela á
elección de da por imperativo
estatutario. As celebráronse cando as circunstancias o aconsellen,
a do a Xunta o ou o ou solicite
formalmente por un dos

Artigo 24. As das xerais por escrito
o día e da así a do día con expresión

concreta dos a a e o día para a
celebración da en prirneíra convocatoria, haberán de mediar alómenos
15 días, a data e na que se reunirá a
asemblea en segunda convocatoria, sen que una e poida mediar un
prazo a

Artigo 25. As asernbleas xerais, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán
válidamente en cando a elas a



aíoría dos e, en con que sexcMÍ~D

de

Os acordes tomaranse por maioría simple das perseas presentes ou representadas,
os aos non a
os votos en nin as abstendóns,

Artigo 26. Sera o dos dos
presentes na adoptaras

a) das

b) Disposición ou de

c) Solicitud de de da Asociación,

d) en

e) Modificación Estatutaria.

f) Disolución da

CAPÍTULO IV

SOCIOS

Artigo 27. ser da país ou de
dos que no CE.LP. de Ventín,

Artigo 28. Serán dos

a) e ser da

b) Ter voz e voto ñas reunións da Asociación.

c) Tomar parte en da e utilizar os servicios que se
poidan en dos

d) Dirixir peticións e proponer iniciativas aos Órganos de Gobernó da Asociación.

e) Recabar e recibir da información a xestión
asociativa,
f) Asistir a e

g) Colaborar activamente no cumplimento dos fins da Asociación e na execución e
eficacia dos



Artigo 29 dos

a) e os da e os da

b) Contribuir ao da na e que
se na Asemblea XeraL

Artigo 30, na Asociación:

a) Por petición do interesado.

b) Por dos fillos no Centro,

c) Por das a tres e un
apercibimento previo da Xunta Directiva.

d) Por dos Estatutos.

e) Por utilización da con Ins aos da rnesma.

Para excluir a dos d ou e do artigo,
deberase un pola Xunta no que se sinalarán

os que a ao
propio expedientado, que un prego de descargo alegando o que

na súa e que se ao que a
Xunta de a que Se
pola expulsión, deberá preséntala na seguinte Asemblea Xeral, que, despois de

á e ao se o que
será inapelable.

Artigo 31. Os para
asociación serán os

o dos fins e da

ii

a) As dos ou extraordinarias que
pola Asamblea a da Xunta Directiva.

b) As , e que de
e que que de

ou jurídicas.
c) de

r^y Artgo 32. A de O patrimonio social
\sN que se vaia por que se para a

realización dos fins A sua a Directiva,

\



Artigo 33. O exercicio asociativo e económico coincidirá co inicio e finalización do
curso escolar que fixe a Administración Educativa para cada ano académico.

CAPITULO V

DISOLUCIÓN

Artigo 34 ao efecto, e por dunha de tercios
dos asociados.

Artigo 35. En de disolución nomearase unha comisión liquidadora a cal,
unha vez extinguidas as e se existiese sobrante líquido, destinarao a
aquelas sen ánimo de lucro á de fins cun
espíritu similar ao que a esta Asociación, que serán na Asemblea

na que se a

DISPOSIÓN ADICIONAL

En todo o que non nos a vixente lei
orgánica 1/2002 do 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación, así corno a
lei orgánica 8/1985 do 3 de do Dereito á e
disposicións específicas de aplicación provintes da Comunidade Autónoma de
Galicia, ou do Supletorio en do segundo
dispon a Constitución Española.

Dona Ma Xosé Abuín Álvarez como secretaria da Asociación a que se refiren estes
^estatutos

CERTIFICA que os presentes estatutos foron modificados para adáptalos as
previsións da lei orgánica 1/2002 do 22 de marzo por acordó da Asemblea Xeral de
Socios, de data catro de febreiro de 2004.

En Ventín a, 4 de Febreiro de 2004

Asdo.:

Ma

Va Pr.

Mercedes Blanco Villar
Presidenta

,

cAJ

INSCRIPCIÓN DE MODIFICACIÜ
ASOCIACIÓN N2 t
Inscrita a modificación oor resolución do.
de .\Aj&\/dLLJ^w»M& de 20 .̂
os sos efectos de publicidade de conformidade cojrtfeo
da constitución e artigo 16 da LO. 1/2002.

^ DO SERVIZO


