ESTATUTOS
"CORAL POLIFONICA DE CALDAS DE REIS'

ffi"38,*a-\)

On',

rnffi *,

Procedese a actualiza-los estatutos da asociación CORAL POLIFONICA DE
CALDAS DE REIS, con número de inscripción no Rexistro de Pontevedra3977, sec.
lu, de asociación sin ánimo de lucro e CIF: G-36275378
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CAPITULO

I

Disposicións xerais:

Artiso lo.- Denominación e Natureza

o

.

artigo 22 daConstitución'
española, Ley Orgánica 1l2AO2 do 22 de Marzo, reguladora do Dereito de
Asociacion, constituese en Caldas de Reis ( Pontevedra) a CORAL
POLIFONICA DE CALDAS DE REIS, quedando o rexime da mesma

En Outubro de 7.996, e conforme o desposto no

determinadopolospresentes.estatutos.

Artigo 2o.- Persoalidade e Capacidade

h

asociación ten perso alidade xurídica propia e capacidad e para obrar, e, por
tanto, realizar aqueles actos para os que foi constituida, sempre conforme a
lexislacion vixente.

Artigo

3o.-

Domicilio

Rua ROMAN LOPF,Z no 7

BAIXO , C.P. 36650 de CALDAS DE REIS

(PONTEVEDRA)
Artigo 4o.- Ameto
undamentalmente la provincia de Pontevedra e esporádicamente donde sexa
iolicitada.
Artigo 5o.- Duración
Esta asociación constituese por tempo indefinido. Somentes se disolvera
conforme o previstos nestes Estatutos o por imperativo legal.
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CAPITULO II

0bxeto

Aligo

6o.- Fins

Ser foco de erpansión cultural na zaa

Formar oS SeuS socios nos coñecementos musicais a iin de dominala
interpretación coral e ittstrumetrtal.
Organización de actos culturaisDifusión da músíca coral eu reral. clasica. sacra. tradicional. etc Coa
organizacion de concertos e actuacions e/ou atendenclo chatnanlentos de
organismos publicos or-i privados.
Os benefrcios que se obteñan por calcluera Concepto destinarase
exclusivamente o cutnpritnento destes fins, sen que se poidan reparlir entre
os asociados nin outras peroas fisicas ott xuridicas cott itlterese iucrativo.

CAPITLLO

Ill

Artigo

7"

- Asemblea Xeral de Socios

A Asemblea Xeral de socios e socias e a expresión da vontade cla asociacióq e
está formacia por todolos integrantes da mesma. O Presidente e o Secretario da
Asemblea, sol1 os mesmos da -Xunta Directiva.

Atigo 8o .- Convocatoria

Asembleas

A Asemblea Xeral reunirase con carácter ordinario,

Como mínimo unha vez o

ano, e con carácter extraordinario, cantas veces o acorde a Xunta Directiva, ou o
soliciten o 25o/o dos socios, que o solicitarán por escrito, firmado polos
solicitantes. o Presidente. expoñendo os motivos da Collvocatoria e a Orde do

Dia.

.{ttigo 9o - Forma de Conr-ocatoria

\

n

A Asemblea Xeral Ordinaria, reunirase necesariamente no período

que vai do

mes de Xaneiro ata Xuño. Tanto a Asemblea Ordinaria somo Extraordinaria
seran convocaclas con 7 dias de antelación polo/a Presidente/a da Xunta

Directiva.

Artigo

l0'-

Asemblea Xeral Ordinaria

A Asemblea Xeral Ordinaria, na sua xuntanza anual, previa conr,'ocatoria, tratara
a seguinte Orde do Dia, que inclúe as sttas competencias

lo.- Lectura e aprobación, si procede, da Acta anterior (tanto si tbi
Ordinaria como Extraordinaria)
2o.- Exame e aprobación, si procede. das contas do ejercicio
anterior.

3o.- Exame e aprobación, si procede do Orzamento do ejercicio.
4o.- Exame e aprobación, si procede, do programa de Actividades
,

5o.- Rogos e preguntas

Artigo

11o.- Asemblea

Xeral Extraordinaria

Serán competencias da Asemblea Xeral Extraordinaria:
1".- Modifica-los os estatutos da asociación.
2o.- Elixir e cesa-los membros integrantes da Xunta Directiva.
3o.- Aproba-la federación con outras asociacions
4o.- Autoriza-lo alleamento, gravame ou hipoteca de bens sociais.
5o.- AcordaJa disolución da asociación.
6o. - Designa-los liquidadores.
7o.-Rlatiftca-la a expulsión de asociados a propost a daXunta
Directiva.
8o.- Aprobación cambio de domicilio social.
9o.- solicita-la declaración de utilidade pública da asociación.
10o.-Aproba-lo o regulamento de rexime interno da asociación.
1lo.-As que sendo competencia da Asemblea ordinari4 por razón
de urgencia ou necesidade, non poidan espera-ra súa convocatoria
sen grave perxuizo para a asociación.
I 2o. -Toda-las competencias non conferidas expresamente
a
Asemblea Xeral Ordinaria ou a Xunta Directiva.

Artigo

12o.- Ouorum

Asemblea Xeral quedará validamente constituida sempre que concu rran
a
tade mais un dos asociados.ng primeira convocatoria ou transcurrida media
hora en segunda convocatoria, con calquera número de asistentes pero, en todo
caso, coa presenza do Presidente ou Vicepresidente e o secretario óu pr.soa que
o sustitua.
Artigo 13o.- Deliberacion e toma de acordos
Os acordos adoptados deberán selo polo voto afirmativo da maioría simple
dos
asistentes ou representados, sendo válido o voto de calidade da presidencia
da
mesa, en caso de empate, menos os relativos os apartados 1o ata o To do arligo
11o, que requeriran a mioría de dous terzos dos presentes. De seguido,
levaran-se
os acordos o Libro de Actas e asinará o/a presiderrte olasecretarió da asamblea
Os acordos adoptados confor.me os preceptos anteriores obligarán a todolos/las
bociadoslas incluso oslas no asistentes.
As sesiéns abriranse cando o determine o Presidente/a. Seguidamente se
procederá por parte do secretario a lectura da Acta da Asemblea anterior que
deberá ser aprobada.
Posterirormente o secretario procedrá a presentar a Orde do Dia. Cada punto
será
info¡mado polo menbro da Xunta Directiva que coffesponda, proceiendose
o
debate e aprobación dos correspondentes acordos nos ier*os contados nestes
estatutod, segundo a materia que se trate.
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Seran válidos sempre que sexan cumprimentados nos fbrmatos
acompañan a cc,nvccatoria que corresporda.
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Arigo 15".- Xunta Directiva. Co$posición e_D!&!úq
As funcións de dirección e administración da asociación serán ejercidas pola
Xunta Directiva baixo a tutela da Asemblea Xeral.
A Xunta Directiva estará iormada polo. Presidente, \¡ice-Presider.rte , Secretario.
Vice-Secretario, Tesoureiro e dous r,ocais
O seu mandato será por un período de dor-rs anos. ainda que poden ser obxeto de
reeleccion i nclefi n icla rnente.

Artigo

16".- Cargos

Presidente, Yice-Presidente, Secretario. vice-Secretario. Tesourel'o. \'oca1 l,
Vocal l. os rocais poderan sustituir. en ausencia. ao secretario

Artigo

17o.-

Eleccion de Carsos

A Asemblea -Xeral sera colnpetente para elixi-la Xunta Directiva. seleccionanclo
equipos pechados presentados polos aspirantes a presiclente,,a

Artigo 18".- Cess ie§_garyq§
Os cargos cesarán na sua

ar
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firtción por:

a) Falecemento da persoa que ostenta o cargo
b) Renuncia voluntaria
c) Final do prazo para o ciue foron elixidos
d) Acordo de cesamento de toda a Xunta Directiva por 3A dos asociados
e)

en Asernblea Xeral Ertraordinaria conr,,ocada a tal etbcro.
A proposta da presidencia

A renuncla

e o trascurso do prazo non dan lugar o cese automático, senon que
deberá facerse un electivo traspaso de poderes con entrega de documentación e
posta o dia do sucesor ilun prazo non superior a un mes.
As r¡acantes que se poideran producir durante o mandato de calquera dos
membros da Xunta Directiva, poclen ser cubertas provisionalmente etrtre ditos
membros ata a elección definitiva pola Asernblea Xeral. En calquera caso, a
Xunta Directiva debe estar integrada como mínilno por 3 persoas, que exerceran
as función de presidente, secretario e tesoureiro.

Artigo

19" -

lre§ldatte

O presidente da asociación será elixido pola Asemblea Xerral entre os asociados
que esten o dia nas suas obrigas coa asociacion, e o seu mandato será de dous
anos, podendo repetir, se sale elixido" indefinidamente.

t?ffi"fr

O presidenteterá a seguintes atribucións:
a) Representa-la asociación diante de calquera organismo público ou
privado.
b) Convocar e presidi-las sesións que celebre a Xunta Directiva, presidilas sesións da AsembleaXeral; dirixi-las deliveracións dunha e outr4
decidindo con voto de calidade en caso de empate.
c) Executa-los acordos adoptados pola Xunta Directiva e a Asemblea
Xeral.
d) Ordena-los pagamentos acordados validamente.
e) Asina-las actas, certificados, pagos e outros documentos da asociación
xunto co secretario ou membro da Xunta Directiva a que lle corresponda
a elaboración do documento que se trate.

Artiso

20o.- Vice-Presidente

Asistirá o presidente nas suas funcións, o que sustituirá nos casos de vacante,
ausencia ou enfermidade. En caso necesario pode ser sustituido polo vocal de
mais edade.

Artiso

2I

o.-

Secretario

O secretario recibirá e tramitará as solicitudes de ingreso, levará o ficheiro e
libro rexistro de asociados e terá o seu cargo a dirección dos traballos
administrativos da entidade. Correspondelle asi me§mo notifica-las
'
convocatorias, custodia-las actas e expedir certificación destas co visto e prace
do presidente. O secretario tamen levará o inventario dos bens da asociación nun
libro establecido a este efecto.
Nos casos de ausencia, vacante ou enfermidade do secretario, o presidente, en
falta de vice-secretario, design aiát entre os vocais a un que desenvolva esta
función.

Artiso

22o.- Tesoureiro

O tesoureiro recadará e custodiará os fondos pertencentes á asociación, dará
cumplimento ás ordes de pagamento que expida o presidente, levará a
contabilidade da asociación, tomará razon elevará conta dos ingresos e dos
gastos asociativos, elaborará o borrador de orzamentos da asociación así como
as contas de resultados e balances.
O teioureiro ten a obriga de proceder o peche de ejercicio arzamerrtano antes do
31 de Decembro, co fin de que as contas esten a disposición dos membros da

asociación nos quice dias anteriores a celebración da AsembleaArdi¡atia.

Artigo 23o.- Vocais
Os vocais terán seguintes atribucións:
Realizar programas e propostas na sua área de actuación.
Desempeñar os traballos que lle Sexan encomendados na Xunta Directiva.
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Artigo 24o'- Director/a

musical
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directarla da coral, como técnico, ac'tuará en cada momento o servicio
desta no ameto musical, responsabilizándose da formaciór1 dirección,
motivación, etc. da mesma e, asemade, do repertorio, do que manterá
informada a presidencia os efectos oportunos.
seguirá as directrices da Xunta Directiva, participando nas suas xuntanzas
cando se lle solicite a través da presidencia. Actuando sempre con voz pero
sen voto.
Informará a Xunta Directiva da aptitude ou non dos aspirantes a coralista.
No caso de non poder concurrir a algunha actuación da coral, si e necesaria
a sua presencia, poñerao en coñecemento da presidencia e facilit ará a de
sustituto/a que cubra a ausencia coas debidas garantías profesionais. deberá
facer un mínimo de IrN ensaio acompañando ao sustituto e asumindo os
gastos extra da sustitución.

Artigo 25o.- Convocatoria e Sesións da Xunta Directiva
Para que sexa válida a constitución da Xunta Directiva, o efecto de celebrar
sesión, deliberación e toma de acordos, deberán estar presentes a metade mais un
dos membros, e sempre presidente e o secretario ou as persoas que os
representen.

A Xunta Directiva reunirase unayez cada catro meses, e todalas veces que sexa
necesario para aboa marcha da asociación por convocatoria do president" a t

petición de calquera membro da mesma.
A convocatoria farase con orde do Dia, luga4 fecha... con 4g horas de
antelación.
As deliberacións faranse na misma orde do Artigo 10"(para Asemblea Xeral).
Os acordos tomaranse por mayoría simple, tendo presidente voto de calidade.
Non se poderá tomar ningún acordó sobre algo que non esté na orde do Día
salvo que sexa unánime e estea presente toda a Xunta Directiva.
Igualmente pode constuirse a Xunta Directiva sin convocatoria, coa presencia da
totalidade da Xunta Directiva e así se acorde por unanimidade.
Por invitación da presidencia, poderán asistir as sesións da Xunta Directiva
técnicos ou asesores, que poderanparticipar con voz pero sin voto.
o seretario ou a persoa que o sustitua, levantará acta das sesión, que se
trascribirá o Libro de Actas.

Artigo 26o.- Competencias
As competencias da Xunta Directiva son.
1.- Confeccionar o plan de actividades
2.-Organizar e desenrolar as actividades aprobadas pola Asemblea
Xeral
. 3.-Aproba-lo proxecto de orzamento para a sua aprobación
definitiva pola a Asemblea Xeral
" 4.-Aproba-lo Estado de contas elaborado polo Tesoureko para a
sua aprobación, se procede, pola Asemblea Xeral.
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5.-Elabora-la Memoria Anual para información a Asemblea X.ruffi
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6.-Convocar e ftxa-la data da Asemblea Xeral.
7.-Propoñer a Asemblea Xeral as modificación das cotas mensuais
dos asociados e a solicitude das extraordinarias.
8.-Contrataq despedir, premiar, marcar e negociar directrices (non
técnicas) a Dirección musical conforme os fins da asociación
9.-Ditar normas interiores de organización e exercer cantas función
non estean expresamente asignadas a Asemblea Xeral.
10.-Creación de Comisións de Traballo que estime convintes para a
realización de proxectos ou traballos destinados os fins da
asociación.
1 1.-Propoñer altas e baixas de socios motivadas e resolve-los
procedementos disciplinarios que se instruan. As altas e baixas
teran efecto inmediato e serán provisionales ata a ratificaciln da

Xunta Xeral.
12.-Aquelas que non veñan atribuidas expresamente á outro órgano
da asociación.

Artigo 27o.- Obrigas

e Responsabilidades dos

Membros a XD

As obrigas dos membros da Xunta Directiva, a título enunciativo, son
cumplir e facer cumplir os fins da asociación, asistir as xuntanzas que sexan
convocados, desempeñar o cargo coa debida dilixencia dun representante lega{ e
cumplir nas suas actuacións co mandado nas disposición legais vixentes e nos
presentes Estatutos.
Os membros da Xunta Directiva presidirán as comisión que a propia Xunta
acorde constituir, co fin de delegar nelas a preparacion de determinados actos ou
actividades, ou de acadar delas aíinformación necesarias. Formaran parte de
ditas comisions o número de asociados que acorde a Xunta Directiva, aproposta
dos seus respectivos presidentes.

Artigo 28'.- Gratuidade do Cargo
Os cargos que compooen a Xunta Directiva serán desempeñados de forma
gratuita, sen prexuizo do dereito a ser reembolsados os gastos debidamente
xustificados en que poidan incorrer por actuacións relacionadas coa asociación.
As persoas elixidas para estes cargos deberan carecer de interese económico nos
¡esultádos da actividade levada a cabo pola asociación

Artigo 29o.- Actas
Cada xuntanza que celebre a Asemblea Xeral ou Xunta Directiva, o secretario
levantará Acta onde especificará necesariamente o quorum para a valida
constitución (no caso da Xunta Directiva especificará os nomes dos asistentes),
orde do dia, circunstancias de lugar e tempo, puntos principales das
deliberácións e contido dos acordos adoptados.
Si e solicitado por calquer asistente acreditado, na acta figurará o voto contrario,
favorable ou abstención indicando o motivo.

As Actas aprobaranse na misma o na seguinte sesión, podendo o Secretario
emitir certificación previas sempre que o faga constar.
As Actas serán signadas polo secretario e visadas polo presidente.

Artigo 30o.- Impugnacións
Os acordos da Asemblea Xeral e da Xunta Directiva, poderan ser impugnados
perante a xurisdicción civil segundo as formas establecidas.

CAPITULO IV
Admisión e Exclusión de Socios:

Artigo

3 1o.-

Aspirantes

Poderan ser integrantes da asociación todas aquelas persoas fisicas, con plena
capacidade de obrar e as persoas xurídicas tralo acordó da Xunta Directiva, que
non teñan debedas pendentes coa asociación e que reunan os seguintes
requisitos:
a) Estea dentro de ameto territorial da asociación
b) O solicite a Xunta Directiva
Poderan ser integrantes da asociación, na sua sección infantil, os menores non
emancipados, de mais de 10 anos co cosentimento, documentalmente acreditado,
das persoas que posuan a sua patria-potestad. E sempre que un maior de idadg
se faga responsabel do menor durante os actos e ctividades da coral
Mentes non teña adquirida a condición de socio, será considerado aspirante con
voz pero sin voto onde procedese.
!

Artigo 32'.- Condición de Socio
Conquerirá a condición de socio aquela persoa fisica ou xurídica que este
interesada nos fins da asociación.
A condición de socio, e sine qua non para cantar na coral.
Dentro da asociación poderán existi-las seguites clases de asociados:
a) Fundadores, aquelas persoas que suscribiron a acta fundacional
b) Numerarios, aquelas persoas que ingresaron con posterioridade a

c)
d)
e)

subscripción da aeta fundacional.
Honorarios, aquelas persoas que, a xuizo da AsembleaXeral, axuden
de xeito notable o desemvolvemento dos fins da asociación.
Infantis, aquelas persoas menores de 16 anos que participen na
asociación, que estarán integradas na sección infantil, no seu caso.
Socio colaborador elou patrocinador, será aquela persoa fisica ou
xurídica nomeada pola Xunta Directiva en atención a sua
colaboración e/ou axuda desinteresada os fins da asociación: Non terá
a obnga de pagar cuotas, podendo asistir as Xuntas Xerais sin dereito
a voz nin voto.

Artigo 33o.- Perda da Condición de Socio

A condición de socio perdese:

a)
b)

Por vontade propia.
Por falta de pago de 4 cotas. Desde o primeiro impago ata o cuarto
perdense voz e voto nas asembleas.
c) Por incumplimento dos presentes Estatutos ou/e acción que
perxudiquen gravemente os intereses da asociación.
d) Por falecemento da persoa fisica ou extinción da persoa xurídica.
No caso a), será suficiente a presentación de renuncia por escrito o Secretario e
terá efectos inmediatos.
Para os casos b) e c) tomará o acordó a Xunta Directiva, logo da audiencia do
interesado. O acordó de expulsión deberá ser ratificado pola Asemblea Xeral
Extraordinaia e cofitra a sua resolución poderase recorrer ante a xurisdición
ordinaria.

CAPITULO V
Dereitos e Obrisas dos Socios:
Artigo 34o.- Dereitos
-Participar nas actividades da asociación e nos órganos de goberno e
representación, exerce-lo dereito de voto, así como asistir a Asemblea Xeral, de
acordo cos estatutos.
I Ser informados da composición dos órganos de goberno e represent ación da
asociación, do seu estado de contas e do desenvolvemento da sua actividade.
Ser oído con caúEter previo a a{opción de medidas disciplinari
isciplinarias contra el e
ser informado dos feitos que deart lugar ás ditas medidas, áebendo motivarse o
rdó que, no ssu caso, impoña a sanción.
Impugna-los acordos dos órganos da asociación que estime contrarios a lei ou
os estatutos.
Os asociados/as honorarios e infantis, non interviran na dirección da asociación
nin nos órganos de representación dela, pero están facultados para asistir as
asembleas xerais con voz, pero sin voto.

Artigo 35o.- Obrigas
Son obrigas dos asociados/as:
Comparti-las finalidades da asociación e colaborar para a sua consecucuón.
Paga-las cotas que se establezan.
Derempeña-los cargos para os que foron elixidos
Acatar e compli-los acordos válidamente adoptados polos órganos de
gobernó e representación da asociación.
Acata-lo contido dos estatutos
Ter una boa conducta individual e civica.
Asiá aos actos que xeren beneficio económico para aasociación, salvo

motivó xustificado.

CAPITULO VI
Rexime Econémico:

Artigo 36o.- Patrimonio

A asociación dispón dun patrimonio de cero euros
Artigo 37".- Titularidade de Bens

e Dereitos

No

seu caso, se chegase ater patnmonio, a asociación será titular de todo-los
bens e dereitos que integran o seu patrimonio, debendo o seu inventario estar
inscrito nos rexistros públicos correspondentes.

Artigo 38o.- Financiación
A asociación manterase dos seguintes recursos:
1- As cotas periódicas do/as socios/as.
2- As cotas extraordinarias que propoña

3-

45-

a

Xunta Directiva e sexan

aprobadas pola asamblea.
As doazóns e subencións que poidan conceder órganos públicos
entidades privadas ou particulares.
Os ingresos que se poidan recibir polo desemvolvemento das
actividades da asociación.
Calquer outro ingreso admitido pola normativa vixente para .
actividades non lucrativas.

Artigo 39".- Ex.ercicio Economico, presupuestos e contabilidade

o exercicio económico coirtidirá co ano natural,escomerzando o dia un de
xaneiro e rematando o 31 de Nadal.
A Asemblea Xeral ordinaria, a proposta da Xunta Directiva, aprabarátanto
as cotas ordinarias como extraordinarias que non serán reintegrables en
ningún caso. O recadado adicarase a atende-las necesidades da asociación.
Anualmente con referencia o último dia do exercicio económico de cada ano,
elaboruranse as contas, que se formalizarán nunha memoria, que será posta a
disposición dos/as asociados/as durante unprazo non inferior a 15 días ó
sinalado para a celebración da Asemblea Xeral Ordinaria, que deberá
aprobalas ou censuralas.
Para a disposición de fondos será necesaria a sinatura conxunta do presidente
e do tesoureiro.
como entidade sen ánimo de lucro, en ningún caso poderán ser distribuidos
entre oslas asociados/as os recursos obtidos pola asociación.
A Xunta Directiva levará os cofl:espondentes libros de contabilidade que
reflexarán o patrimonio, situación finacieira e resustados económicos da
asociación.

ffi'?ñ,f: b,l)
CAPITULO

rnffi

\1I

Artigo 40" ._Modificación de Estatutos.
os presentes estatutos so poderán ser modificados por acordó
da Asemblea
xeral Extraordinaria convocada atalefecto, adoptádo polas2l3
parte dos
asociados. A proposta de convocat aria deberá
do texto das
"'uoÁpiluda
modificacións propostas.
Artigo 41.

---

-

._

Disolución

áasociaeifn disolverase v-ólüñtálamente pór aóoraoEos

asociaaos aaoptaoo
polas 2/3 partes dos asistentes a Asemblea-Xeral
Extraordinaria convocada a
tal efecto.
Por sentencia xudicial firme.

Artigo 42o .- Liquidación
Acordada a disolución, a Asemblea Xeral Extraordinaria
designará tres
asociados/as liquidadores, que xunto o/a preside ntela
eola tesoureiro/a
procederán a efectuar a liquidación dos bens, pagando
débedas, cobrandq
créditos e {ixando o liquido resultante.
o haber resultante unavez efectuada a liquidacióq doarase a
outra
asociación non lucrativa e inscrita na comunidade
autónoma dando prefencia
as de Caldas de Reis.
O xustificante da doazótt ser{.presentado no Rexistro
de Asociación
correspondente paraproceder a inscripción da disolución
da asociación.

Estatutos aprobados en Asemblea extraordi naria realizada
Caldas de Reis.

Mu de los Ángeles González Rodríguez
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