
ESTATUTÜS

asocracróN "GRUPo DIvER

CAPITULO TO:

$ElrüiwI¡wcJü¡{ OB,XECTO E A/IUTBTTO

ARTIGO 1O

DENOMINACIÓh[:

A entidade denomínase GRUPO n'rNUSVÁLDOS FERROL E COMARCAS.
Constituíuse o día 19 de novembro de 1980 ao abeiro da Lexislación de Asociacións e
posteriormente, con data vintesete de Xuño de dous mil oito, en Asemblea Xeral
Extraordinaria- apróbase o troco de denominación e reforma de Estatutos, de forma que se
pasa a chamar GRIIPO DI\&RSIDADE F'UNCIONAL FERROL E COMARCAS

E unha organización non gobernamental (ONG), apartidista e aconfesional, sen fin de
lucro. Acollid¿ na Consütución e na legalidade vixentg rexerase de aquí en diante por estes
E$atutos.

,:
ARTICO 2O

PERSONALIDAI}E:

Esta Asociación ten personalidade xurídica de seu, independente da dos seus
asociados, conforme a Lei Orgánica U2A02, do 22 de marzo, e normas complementarias,
con capacidade ¡n¡rídica e plena capacidade de obrar, carecendo de ánimo de lucro e,
podendo ser declarada de utilidade publica, conseguintemente goza de plena capacidade
para ser suxeito de dereitos e obrigas nos termos prwistos polos Estatutos e polas leis.

A ASOCIACIÓN *GRUPO DTVf,RSIDADE FUNCIONAL FERROL E
COMARCAS' poderá ter socios e socias de honra" ou personalidades que amequenten o
prestixio da entidade.

A ASOCIACIÓTU *GRUPO DIYERSII}ADE
OMARCAS terá mparidade de obrar, poderá adquirir
lministralos, soliciiarlles créditos a entidades bancarias,
iante dos poderes públicos ou calquera outro organismo as accións ou recursos que

FUNCIOITAL FERROL E
e püsuir mobles e inmobles e
financeiras, así como exerritar

ocedan, tonforune a Lei e os presentes Estatutos"
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NNNNREZO:

O logotipo da Asociación estará formado porun cubo xeométrico con distintos
debuxos que representan o anagrama de unión das persoas con discapacidade, cun fondo
de cor azul intensa.

O selo da Asociación ten forma do mapa de Galicia co anagrama dunha cadeira de
rodas no centro e o nome de "GRIJPO DMRSIDAIIE FIINCIONAL FERROL E
COMARCAS" bordeando o anagrama.

ARTIGO 3-

AMBITO TERRITORIALI

O "GRITPO DTVtrRSIDADE FT]NCIONAL FtrRROL E COMARCAS''
extenderá a súa actiüdade ás comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal, na proüncia da Coruña,
e poderá pertencer a outras organizacións de árnbito provincial, autonómico, estatal e
internacional, sen perder a plena capacidade decisoria.

ARTIGO 4O

O enderezo do '*GRIIPO DMRSIDADE FUNCIONAL FERROL E
COMARCAS", para efectos legais, queda establecido en Ferrol, código postal 15403,
provincia da Coruña, rua Cológ esquina Mendizábal, Bloque 4, Portal 5, baixos no 38 e no
39, e poderá ser trasladado a outro lugar por acordo da Asemblea Xeral, que poderá
decidir tamén a apertura de delegacións noutras localidades dentro das comarcas de Ferrol,
Eume e Ortegal, na provincia da Coruña, para o normal desenvolvemento da Asociación.

ARTIGO 5'

DURACIÓN:

A súa duración será indefinida, agás causa legal ou estatutaria de disolución.

ARTIGO 6'

ó "Gntpo DTVERSTDADE FUNCT0NAL FERR0L E CoMARCA,, ten como
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a) A promoción e a defensa das condicións de'vida das persoas con diversidade
funcional. Esta defensa levarase a cabo mediante accións de reivindicación e
xestionando actuacións e servicios dirixidos a preür e evitar as causas que as xereq
ata conseguir a súa plena integración social.

b)
c)

d)

e)

EDIOST

Para 0
ERROL E

Coordinar, impulsar e potenciar os obxectivos e as actiüdades dos seus membros.
Representar os seus membros diante das administracións públicas e doutros arentes
sociais, tanto persoas xurídicas como fisicas, para a defensa dos intereses e a
resolución dos problemas que afecten as persoas con discapacidades

Promover a cooperación internacional e o desenvolvemento, así como a loita contra
a pobreza no ámbito da discapacidade a escala internacional

Calquera outra acción lícita, que de xeito directo ou indirecto, poida contribuír á
realización dos fins do"GRIIPO DMRSIIIADE FUNCIONAL FERROL E
COMARCAS, ou abondar en beneficio das persoas con diversidade funcional ou
dos seus familiares.

Promoción e desenvolvemento persoal e social da muller con diversidad funcional
loitando pola súa igualdade de oportunidades na esfera social

Desenvolver programase actividade, dentro da propia diversidade funcional,
dirixidos especificamente á atención da infancia e a xuventude.

Desenvolver programas e actividades, dentro da propia diversidade funcional,
dirixidos específicamente á atención das persoas mayores.
Desenvolver programas e actiüdades, dentro da propia diversidade funcional,
dirixidos específicamente á calquera outro colectivo en risco de exclusión social
Desenvolver,programas e actividades relacionados co fomento e participación do
voluntariado social.

Promover e poñer en funcionamento todo tipo de iniciativas culturais, educativas e
de mecer orientadas ás persoas con diversidade fuqcional

ARTIGO ?O

s)

i)

k)

cumprimento dos seus fins o "GRIJPO III\{ERSIDADE FIINCIONAL
COMARCAS' poderá:

p) Promover ou crear os servicios de estudio, asesoramento, de asistencia sorial,
especializada, eidica e lexislativa, programación, asistencia técnica, xestión

outros equivplente$ que es rircunstancias &ronsellen.

Promover, facilitar ou empregar todos os medios lícitos de propagand4
publicidade, foros de debate, foros de formación ou difugión para dar a coñecer os
problemas das persoas con diversidade funcional e dos se!¡S familiares.
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c) Incorporarse a entidades e organismos públicos'ou privados, tanto autonómicos ou
estatais como in-ternacionais, dedicados a fins semellantes ou que poidan facilitar a
realización dos fins do "GRUPO DMRSIDADE FUNCIONAL FERROL E
COMARCAS'.

d) Realizar actiüdades culturais, de lecer ou deportivas. Estas últimas poderán ter
carácter de competición regulmentada ou formalizada.

e) Crear fundacións, se se cre convinte.

f) Fomentar cooperativas laborais.

g) Desenvolver actividades e iniciativas, dentro do marco legal, que permita o
sostenemento económico do movemento asociativo.

h) A integración, creación e promoción de centros. Educativos, ocupacionais,
profesionais; residenciasis, üvendas tuteladas e de protección oficial ou calquera
outro centro, da cal a súa tipoloxía sexa autorizada por Lei; na que primen a
inserción socio-laboral das persoas con diversidade funcional conforme a
legislación üxente

i) Valerse de calquera outro medio lícito que sirva para arealizaciín dos seus fins

, .

cAPiruto rr":
co¡,fPosrcJo¡r g ̂ gxP t/¿,sJo¡r

DO,S MEMBRO,S

OS,ST I/,S .}ERETTO^S ^E' O,S,SE ff,S DEBERT,S

ARTIGO 8"

COMPOSICTÓNI

O GRIJPO DMRSIDADE FIINCIONAL FERROL E COMARCAS terá
carácter aberto. poderan integrarse nela calquera persoa que
libremente o solicite por escrito, á Xunta Directiva e acepte os presentes Estatutos.
Será ratificado pola Asemblea Xeral Ordinaria.
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I ASocrACróN *cRupo prvERsrpApE FUNCToNAL FERRoLJ@RCAS"
l
|
|  tr¡r j,,x$ #
I  ARrIGoe" sfl
I CLASES DE MEMBROS:

l /
|  a)  Socios de número.

I i b) Socios colaboradores ou protectores.
| -l

| 
c) Representantes legais de persoas menores de idade con diversidade funcional.

l
d)Sociosdehonra

I a.1) SOüOS NUMERARIOS: Serán todas aquelas persoas que teñan recoñecida
I unha discapacidade legal e que sexan socios ou socias da asociación.
| 
| b.I)SOCIOS COLABORADORES OU PROTECTORES: Aquelas persoas ou
I entidades que colaboren libremente coa asociación mediante contribucións, e terán
| 

l
voz

I o.1)REPRESENTANTES LEGAIS DE PERSOAS coN DIVERSIDADE

| 
FUNCIONAL MENORES DE IDADE: Será o seu representante legal.

| .
| 'd.l) SOCIOS DE HONRA: Seran socios de honra aquelas persoas ou entidades ás que

| 
t a Asemblea Xeral lle outorgue esa calidade en atención aos seus relevantes

| 
méritos ou aos servicios prestados á asociación.

l \
l \
I ARrrco 10'I  

| TNGRES'sEBA'(AS:

| *r"* na asociación será voluntario. A baixa será voluntaria ou forzosa por causa

I 
legal ou estatuta¡ia.

ARTIGO 11'

I  -
|  O candidato ou candidata a socio non poderá pertencer a outra asociación con fins

| iguais o GRIIPO DMRSIDAIIE FTINCIONAL FERROL E COMARCAS, e co
I mesmo ámbito territorial, pero si poderá pertencer a outras asociacións dunha
I discapacidade especifica.

l*- A admisión de novos socios correspóndelle á Xunta Directiva, e queda con todos os

I dereitos e obrigas desde o día da propost4 cando a aprobe a Asemblea Xeral Ordinaria.
|  
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ESTATUTOS

ARTIGO 12O

PERDA DA CONDICIÓN DE MEMBRo:

Adem¿is das que, no seu caso, conte a lexislación üxente, a condición de membro da
asociación poderase perder por algunha destas causas:

a) O non pagamento das cotas aprobadas na Asemblea.

b) A baixa volunta¡ia manifestada por escrito.

c) O incumprimento do previsto nos Estatutos ou reiteradas excusas na aceptación de
obrigas especiais que acorden os órganos de goberno da asociación.

d) O incumprimento reiterado dos acordos adoptados pola Asemblea Xeral.

e) Algun outro motivo grave a xuízo da Xunta Directiva, que lle deberá formular a
proposta á Asemblea Xeral

A baixa forzada como membro da asociación só poderá producirse trala audiencia do
interesado, en Xunta Directiva e na Asenrblea Xeral, se así o solicitase por escrito. Terá
efectos a partir do momento en que se produza o acuerdo por parte da Asemblea Xeral e
levará aparellada a perda de todos os dereitos derivados da condición de socio, sen eximilo
de $atisfacer as obrigas que teña pendentes. Non ten dereito ningun a ser indemnizado ou a
que se lle devolvan as súas achegas á asociación,

ARTIGO 13O

DEREITOS DOS SOCTOS I}E NÚMERO:

- - ¡ IY

- 

n
I 

a)

b)

c)

d)

h)

Cumprir estes Estatutos, así como as decisións da Asemblea Xeral.

Recibir información da marcha das ac{iüdades da asociación.

Participar nas actiüdades da asociación.

Beneficiarse dos serviciog axudas, asesoramento, actividades e atencións que preste
a asociacióq e solicitar e obter o seu respaldo á hora de defender os seus intereses.

Ser elector e elixible para ocupar cargos como membro da Xunta Directiva" se ten
como mínimo unha antigtiidade dun ano inscrito como socio ou socia de número, se
ben para o caso de Presidente terá que ter unha antigüidade de dous anos.

Ter voz e voto nas Asembleas con amanxo ao disposto nos Estatutos.

Páxinn 6
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O socio ou socia en calquera momento pode solicitar o coñecemento dos destinos
dos fondos da Asociación, logo de dirixirlle un escrito ao Presidente da asociación.
Estes documentos solicitados poderá examinalos en presencia do membro
designado pola Xunta Directiva e nunca poderá sacalos fora dos locais da
Asociación.

Outros dereitos que lles sexan recoñecidos estatutariamente.

Darse de baixa na Asociación cando así o queira.

ARTIGO 14'

EREITOS DOS SOCIOS COLABORADORES OU PROTECTORES:

a) Participar en todos os actos da asociación .abertos a toda clase de socios.

b) Asistir ás asembleas xerais con dereito de voz, para poderlles presentar suxestións e
proposicións.

c) Ser conselleiro da Xunta Directiva con dereito a voz cando esta Xunta Directiva así
o requira.

. d) Dispor dos servicios e beneficios que a asociacién poida proporcionarlle.
j

I

ARTIGO 15'

REITOS DOS REPRESENTANTES LEGAIS DE MII\ruSVÁUDOS MENORDS
 II}AI}E:

Os mesmos cós socios de número.

Poderan ser elixibles só para o cargo de vocal, sen superaren nunca o número de dous.

ARTIGO 16'

REITOS DOS SOCIOS DE HONRA:

O dereito a asistir ás asembleas xerais con voz pero sen voto.

i)

i)
k)

,**.**gr\$t/ Páxinn 1



ESTATUTOS

a) Cumprir estes Estatutos e o regulamento de réxime interno cando este se elabore, e
as decisións da Asemblea Xeral, así como as adoptadas polas comisións e que sexan
sancionadas pola Xunta Directiva.

b) Satisfacer puntualmente as cotas obrigatorias aprobadas pola Asemblea Xeral. Estas
cotas serán anuais e aboaranse no primeiro trimestre do ano en curso, requirimento
imprescindible para exercer o dereito a voto nas Asembleas.

Participar nas Asembleas e na elección de cargos para aXunta Directiva.

Aceptar os cargos e cumprir as obrigas derivadas deles sempre que non ha:ra causa
que o impida.

e) Facilitar a información solvente e responsable sempre que sexa requirida polos
órganos representativos da Xunta Directiva.

f) Non üolar segredos da asociación que lle poidan causar prexuizos graves.

ARTTGO lTO

DEBERES DOS SOCIOS COLABORADORES OU PROTECTORES:

Cumprir estes Estatutos e o regulamento de réxime interno cando este se elabore, e
as decisións da Asemblea Xeral, así como as adoptadas polas comisións e que sexan
sancionadas pola Xunta Directiva.

Satisfacer as achegas ás que voluntariamente se comprometesen.

Participar nas asembleas con dereito a voz.

Non violar segredos da asociación que lle poidan causar prexuízos graves.

ARTIGO 19O

DEEERES pOS SOCIOS pE HührRA:

A defenstl e cumpriment* d*s fins da as*ciación.

c)

d)

¡

,n

a)

b)

c)

d)

ARTIGO

Pñxinq f,



ESTATUTOS

AsocIAcIóN "cRUPo Dr

CAPITUTO IIIO:

Dos oner¡¡os DE GuBERNo DA Asoct.ectóN.
CONVOCATORIAS. A ASEMBLEA XERAL ORDINARIA OU

EXTRAORDT¡üd RTA - XUNTA
DTRE C T Í VA -,STS T E MA,S ̂OE VO TACTO¡T,S

ARTIGO 20'

os óncrNos nn cosnRNo:

A dirección e administración da asociación exerceranas a Asemblea Xeral Ordinaria- a
semblea Xeral Extraordina¡ia e a Xunta Directiva.

i 
ARTIGO 21'

S CONVOCATORIAS: 
,

As Asembleas Xerais, tanto ordinarias como extraordinarias, faranse por escrito, e
elas expresarase o lugar, a data e a hora da xuntanz4 así como a orde do día.

Entre a convocatoria e o día sinalado para a celebración das asembleas mediaran polo
enos quince días, e a segunda convocatoria fixarase media'hora máis tarde cá primeira.

ARTIGO 72"

Asemblea constará dos seguintes órganos de goberno:

Asemblea Xeral Ordinaria.

b) Asemblea Xerel Extraordinaria.
t) Membros da Xunta Directiva.
d) Comisión Permanente

e) Sistemas de votacións.

Páxinn q

EMBLEA:



ESTATUTOS

Integrarana todos os socios. E o órgano supremo da asociación e reunirase sempre que
así o acorde a Xunta Directiva pola súa iniciativa ou pola solicitude dun tercio dos socios.

Seran facultades da Asemblea Xeral Ordinaria:

a) As propostas de cambio ou modificación da orde do día, que deberan aprobarse por
maioría simple dos presentes.

b) Ratificación da admisión ou expulsión de socios, logo da petición da Xunta
Directiva.

c) Exame e aprobación das contas, balanzos e memorias do exercicio económico
rematado.

d) Decidir as aplicacións concretas que se lles destinarán aos fondos da asociación.

e) Aprobar os regulamentos para a organización e réxime dos distintos servicios da
asociación.

f) Aprobar o Plan Xeral de Actuación para o vindeiro ano, elaborado pola Xunta
, Directiva.
;
!) Propor socios de honra e socios colaboradores.

ARTIGO 24"

ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA

Reunirase cando así o acorde a Xunta Directiva, ou o Presidente, e en atención aos
asuntos que deban tratarse, para coñecer as seguintes materias:

!t
i*

g
é':s
' I

a) Nomeamento da Xunta Directiva por un período de catro anos.

b) Modificación dos estatutos.

c) Disposición ou alleamento de bens.

d) Solicitude de declaración de utilidade pública.

e) Constitución de federacións ou integración nelas,

0 Disolución e liquidación da asociación.

Tanto a Asemblea Xeral Ordinaria como a Extraordinaria quedarán validamente
constituídas en primeira convocatoria cuando concorran nelas a maioría absoluta dos
socios, e en segunda convocatoria" calquera que sexa o número dos socios concorrentes.

ARTTGO 23O

ASEMBLEA XERAL ORI}INARIA:

Páxins I O



ESTtrTUTOS

I

:

J

}

ARTTGS 25O

TITITA DIRECTIYA:

A Xunta Directiva estará compost& por:

- Presidente ou Presidenta.
* Vicepreside*te ou Vicepresidenta.

- Secretario au Secetaria.

- Te$oureiro ou Tesoureira.

j - Polo menos dous vocais.

Estes cargos elixiranse entre os socios numerarios pola Asemblea Xeral Extraordinaria,
e serán todos gratuítos. Tamén serán incompatibles con ter intereses empresariais ou de
servicios, o en nome propio, de familiares ou doutra caste, e que supoñan unha
contradicción cos fins establecidos nestes estatutos; poderan pois ser socios de número con
todos os seus dereitos agás o de me¡nbro electo para a Xunta Directiva nin ningun outro
titulo de honra.

, O mandato será por catro anos e ao seu final a Xunta Directiva en pleno presentaralle
a ddmisión á Asamblea Xeral para así proceder ao nomeanrento da nova Xunta Directiva.
Serávalidaareelección 

. r.

A Xunta saínte actuará con carácter interino en todos os asuntos da súa competencia
ata que poida efectuarlle o traspaso de poderes á Xunta entrante, ao que esta faga pública a
súa composición dentro dos quince días seguintes á súa elección.

ARTIGO 26O

OMISIÓN PERMANENTE

É o órgano colexiado subordinado a Xunta Directiva que tén como atribución
damental e básica a de preparar e facilitar os traballos e actiüdades desta. No caso de
encia acreditada" a Comisión Permanente da Xunta Directiva poderá adoptar decisións,

posicións e realizarlas xestións que sexan precisas para a defensa dos intereses da
iació4 dando conta inmediata á Xunta Directiv4 na primeira reunión que se celebre.

A Comisión Pertnanente estará integrada como mínimo por catro membros de pleno
dereito, condición que recaerá no Presidentela" Vicepresidentela, Secreta¡io/a e
Tesoureiro/a. A título de invitados e para materias concretas e determinadas, con voz pero
sen voto, poderan asistir ás súas reunións aquelas outras persoas que o propio órgano
colexiado considere oportuno convocar.

s'q
tfi
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ESTATUTOS

Para ostenta¡ a condición de membro de dereito da Comisión Permanente é necesario
formar parte da Xunta Directiva. A perda da condición de mernbro da Xunta Directiva
determinará automáticamente a perda de condición de membro da Comisión Permanente.

En canto ó seu funcionamento, a Xunta Directiva determinar4 mediante acordo
validamente adoptado, as nonnas e regras ás que arustará a súa actuación a Comisión
Permanente para o exercicio das atribucións que ten encomendadas.

ARTIGO 27'

SISTEMAS DE VOTACIóNS:

O voto será secreto sempre que o pida a viva voz ou por escrito calquera socio de
número.

Os acordos que se adopten nas asembleas serán por maioría simple de votos.

i O Presidente exercerá o voto de calidade en caso de empate nas xuntanzas da Xunta
Dirbctiva.

En cada unha das sesións levantarase a súa acta, que asinará o Secretario co visto e
prace do Presidente.

As candidafuras para a Xunta Directiva entrante deberan conter a relación nominal de
todos e cada un dos cargos que se mencionan no artigo 2.5, que se lle presentará á Xunta
Directiva saínte nos dez días inmediatamente anteriores a cando se vaia celebrar a
Asemblea General Extraordinaria, convocada para ese fin. Se non se presentase ningunha
candidatura por escrito, poderanse presentar no sitio, ao comezo da Asemblea Xeral
Extraordinaria.

Se aínda así non se presentase ningunha candidatur4 a Asernblea nomeará unha
Comisión Xestora para unha nova convocatoria de Asemblea no prazo de tres meses.

O Presidentela e o Secretarlola da Asociación "asumirán

Presidente e Secretario da Comisión Permanente.

Páxina I ?



ESTATUTOS

CAPITUTO fV":

^FUNffN^S D O,S O NE¿NO,S D E G O B E.

ARTIGO 28'
ruucróxs n¡. xuut¡, mncrlA:

a) A función da Xunta Directiva será a de programar e dirixir as actividades sociais e
levar a xestión administrativa e económica da asociación, así como someter á

, aprobación da Asemblea o orzamento anual de ingresos e gastos a canda o estado
/ de contas do ano anterior, e a elección e nomeamento entre os socios dun número

de conselleiros para o seu asesoramento, con voz pero sen voto.

b) Así mesmo será competencia da Xunta Directiva a interpretación dos conceptos
contidos nos estatutos e cubrir as súas lagoas, mirar de cumprir os acordos das
asembleas e someterse sempre á normativa legal en materia de asociacións.

A asistencia dos membros da Xunta Directiva é obrigatoria" e deberán xustificarse
debidamente as ausencias. A asistencia ás reuniones da Xunta Directiva non son
delegables. Terá¡r que convocarse, pois, cun mínimo de sete días de antelación agás
casos excepcionais.

Todos os membros da Xunta Directiva deberan colaborar estreitamente entre si e,
tralo acordo da Xunt4 poderan substituírse mutuamente nas súas funcións por
enfermidade, ausencias xustificadas, etc.

A Xunta Directiva celebrará as súas sesións trimestralmente e cantas veces o
determine o Presidente ou se o soücita a metade máis un dos membros da Xunta
Directiva. A Xunta Directiva estará presidida polo Presidente e na súa ausencia
polo Vicepresidente. Para que os acordos da Xunta Directiva sexan válidos deben
ser adoptados pola maioría dos votos dos asistentes, e cumprirá polo menos a
concorrencia da metade máis un dos membros. 0 Secretario fará acta das sesión no
übro correspondente, que deberá asinar o secretario co üsto e prace do Presidente.

En caso de demisión de calquera cargo da Xunta Directiva" cubrirase polos demais
membros da Xunta Directiva a proposta do Presidente, ata un máximo de tres
postos, e será proüsional ata que a ratifique a Asemblea Xeral Ordinaria máis
próxima.

Se se producea metade máis un de baixas na Xunta Directivq esta deberá convocar
inmediatamente unha Asemblea Xeral Extraordina¡ia paf,a cubrilas vacantes
producidas.

h) Se o Presidente demitise por calquera causa legal ou privada" ou por defunciór¡ a
Xunta Directiva continuará o mandato ata o seu termo, e pasará a ostentar o seu

s)
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 i)
posto o Vicepresidente con plenos poderes de Presidente, agás que un tercio dos
socios de número esixan por escrito a celebración dunha Asemblea Xeral
Extraordinaria para a elección dunha nova Xunta Directiva.
Determinalas normas e regras ás que a:rustará a súa actuación a Comisión
Permanente, para o exercicio das atribucións que ten encomendada

ARTIGO 29O

FUNCIONS DO PRESIDENTE:

O Presidente ou Presidenta da Xunta Directiva terá as seguintes atribucións e ostentará
a representación legal da asociación.

a) Ten a representación oficial da asociación, tanto xuücial como extra¡rudicial, coa
facultade de delegala en terceiras persoas.

e)

Levala sinatura social conxuntamente co Secretario e o Tesoureiro.

Convocar e moderar as sesións da Xunta Directiva e a Asernblea Xeral

Convocar e presidir as sesións da Xunta Directiva" establecerlles quendas de fala
aos seus membros, participar nas votacións. O seu voto ten carácter decisorio
cando resulten votacións iguais ao cincuenta por cento.

Ordealos pagamentos por conta dos fondos da AsociaciórU tralo acordo do gasto
correspondente, aprobado pola Asemblea Xeral ou a Xunta Directiva

Abrir e pechar contas, contratar ou despedir persoal e outras atribucións que lle
poidan conceder a Asemblea Xeral ou a Xunta Directiva.

Ratificar co seu visto e prace as actas das Asembleas Xerais, da Xunta Directiva, as
certificacións que se expidan e todolos documentos que así o requiran.

Outorgarlles poderes aos procuradores e mandatarios.

Ter potestade de permitir ou non" a presencia. de convidados nas reunións da Xunta
Directiva e nas Asembleas Xeraig tanto Ordinarias como Extraordinarias.

Ter potestade para nomear calquera persoa como asesor, tralo acordo da Xunta
Directiva" e asignarlle tarefas ao xeito; ten a obriga de informar a Xunta Directiva
das recomendacións e informes deses asesores. As resolucións dos asesores non son
nunca vinculantes
Convocar e presidir as reunións da Comisión Permanente

b)

c)

s)

k)
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ESTATUTOS

r-

ARTIGO 3OO

I

FUNCIONS DO VICEPRESIDENTE:

O Vicepresidente ou a Vicepresidenta terá as seguintes atribucións:

a) Actuará de Presidente en ausenci4 en representación, en enfermidade, demisión ou
defunción do Presidente, con todolos dereitos e obrigas do cargo ata o final do
mandato natural da Xunta Directiva.

b) Axudar o Secretario en todalas súas funcións.

c) Asumilas competencias do Secretario na súa ausencia.

ARTIGO 31O

runcróxs no sncnnr¡,nro:

O Secretario ou Secretaria terá as seguintes atribucións:

a) Asistilas sesións da Asernblea Xeral e da Xunta Directiva.

p) Librar certificacións con referencia aos libros e documentos da Asociación co üsto
e prace do Presidente. Levalo libro de rexistro de altas e baixas dos socios, cos seus
nomes, apeüdos e enderezo, e levalo seu arquivo.

c) Levalos libros de actas que coffespondan ás sesións da Asemblea Xeral da Xunta
Directiva. O Secreta¡io fará acta das sesións no libro correspondente, que deberá
asinar o Secretario co üsto e prace do Presidente.

d) Constituír e retiralos depósitos, abrir contas e retiralós fondos, para o que cumprirá
' a sinatura do Presidente,

e) Preparalos puntos que teñen que tratarse nas Asembleas Xerais, e enüalas actas e a
orde do día polo menos con quince (15) dias de antelación.

ARTIGO 32U

ONS DO TESOUREIRO:

O Tesoureiro ou a Tesoureira terá as seguintes atribucións.

a) Custodiar e levalos libros da contabilidade, a caixa e as contas bancarias, e
mencionala súa procedencia.
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b) Comunicarlle inmediatamente á Xunta Directiva o incumprimento ou as
irregularidades que se poidan producir nos cobros, pagamentos, e en xeral na
xestión económica da asociación.

c) Custodialos fondos da asociaciór¡ responder das cantidades das que se fixese cargo,
e conservar na caixa os fondos que a Xunta Directiva crea necesa¡ios para o normal
desenvolvemento da entidade. Para dispor dos fondos da Asociación, necesitará
dúas sinaturas conxuntas, a do Secretario ou Tesoreiro e sempre a do Presidente.

d) Farase cargo das cantidades que se ingresen na asociación e arquivará os
libramentos que se fagan cos seus xustificantes. Asimesmo fara o peche do
exercicio asociativo de o I de xaneiro o 31 de decembro de cada ano natural.

e) Elaborará os orzamentos anuais e fará previsións de firturo.
f) Cobrará as cotas de socios.
g) Solicitará as subvencións oficiais, púbücas ou non, que se acorden periodicamente.

h) Responsabilizarase dos arquivos e do funcionamento das tarefas administrativas, en
xeral, da Asociación, e poderá substituir o Secretario.

ARTIGO 33'

x'uNCrÓNs pos vocArs:

Os e as vocais terán as seguintes funcións:

a) Formar parte da Xunta Directiva

b) Representar a Xunta Directiva nas distintas comisións de traballo que se formen
para o cumprimento dos fins sociais.

CAPITULO VO:

DO RESUMO ECONOMTCO E DISOLUCION DA
á,SOCTACJON

ARTIGO 34O

OS RECURSOS ECONOMICOS:

Os recursos económicos preüstos para o desenvolvemento das actividades sociais son
os seguintes:

a). As cotas que deberán satisfacer todolos socios.
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b)

r)

d) Os intereses ou beneficics que
seus fondos de reserva.

capital que

e) Calquera outro ingreso que no seu día poida establecerse.

D Os beneficios que se obteñan de calquera actividade que, de acordo coa lexislación
vixente. realice a asociación.

ARTIGO 35"

DISOLUCIÓX I}A ASOCIACIÓN:

Este acordo terán que aprobalo os dous tercios da Asemblea Xeral Extraordinaria
convocada para ese fin, que á súa vez nomeará unha comisión liquidadora, composta por
tres mernbros da Xunta Directiva" que se fará cargo dos fondos que existan para que, ao
que se satisfagan as obrigas, o remanente, se o houbesg se lle entregue.ao CONCELLO
DE FERROL ou á MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DA RId se existise e
estivpse inscrita legalmente, e para que se lle dedique este patrimonio a fins analogos que
non üaian en contra dos fins incluidos nos estatutos desta asociación.
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ESTATUTOS

DISPOSICION ADICIONAL:

En todo en canto non estea previsto nos presente
organica 1/2002, de 22 de Marzo, reguladora do dereito
complementarias.

Estatutos, aplicase
de Asociacións, e

Dona Olga Alvarez Villaverde, Secreta¡ia da Asociación a cal se refire istos Estatutos,
CERTIFICA: cos presentes Estatutos foron modificados para adaptalos as preüsións da
Lei Organica ll2OO2, de 22 Marzo, polo acordo da Asamblea Xeral Extraordinaria de
socios de numero de data de üntesete de Xuño de 2008.

l[o Ferrotr, a vintesete de Xuño do ano dous mil oito.

O Secretario
lga Alvarez Villaverde

INSCRIPC¡ON DE MOff i IFi lSASIÓN
AS0CIAc¡ón¡ N".  .#66,:a, / , , f . , , , , , , . , .
fnscrita a modif rcgg\óp por résolución do...¡2r,.. /.6,,.....de.. .ñt-l*úw ...de aa0.l":.,....

A Presidenta
Mu de la Consolación Morado Martínez
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