
anova Ourense 
REGULAMENTO DA CORDINADORA LOCAL  

 
 

TÍTULO I. Da natureza 

Art. 1. A Coordinadora Local (CL) constitúese como o órgano local colexiado con funcións de 

dirección política no período interasembleario. Será competente no desenvolvemento e na 

concreción e execución da liña política definida pola Asemblea Local de Anova. As súas 

decisións, previo refrendo pola asemblea serán vinculantes para o conxunto da militancia da 

asemblea local. 

 

TÍTULO II. Da composición e forma de elección 

Capítulo 1. Composición 

Art. 2.- A CL estará composta polas seguintes persoas: 

- As persoas elixidas directamente pola Asemblea Local. 

“Como órgano colexiado con funcións de dirección política no período interasemblear 

elixirase unha Coordinadora integrada por persoas elixidas directamente na Asemblea 

de Anova - Ourense en número de entre 7 e 11, garantindo a axeitada representación 

de xénero”. 

- Á Coordinadora Local poderá asistir calquera militante ou simpatizante que sexa convocado/a 

especificamente para tratar un ou varios puntos na orde do día. 

Capítulo 2. Forma de elección 

Art. 3. A elección dos representantes dentro da organización será, de non existir asentimento, 

aberta á presentación de calquera militante e cun sistema proporcional puro ou mediante 

listas abertas.Toda persoa afiliada que estea ao día nos seus deberes como tal ten dereito a 

presentar a súa candidatura e a participar nas votacións. 

Capítulo 3. Cesamento 

Art. 4. A CL rematará as súas funcións no momento en que despois dunha asemblea Asemblea 

Nacional a Asemblea Local elixa unha nova. A CL saínte permanecerá en funcións ata que a 

entrante tome posesión. 

Art. 4.1 A convocatoria para a elección da nova CL deberá producirse no prazo dun mes desde 

a celebración da Asemblea Nacional. A estes efectos poderá ampliarse o citado prazo no caso 

de coincidir con períodos vacacionais.  

Art. 5. A primeira reunión da CL entrante será convocada pola persoa comisionada local de 

Organización/Coordinación en funcións, que presidirá a reunión ata o momento da elección da 
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nova persoa comisionada para o cargo, momento en que cederá o posto á nova persoa 

encargada de Organización/Coordinación. 

 

TÍTULO III. Da convocatoria e réxime de sesións 

Capítulo 4. Presidencia, ordenación e moderación das sesións 

Art. 6. As sesións da CL estarán presididas pola persoa responsábel de 

Organización/Coordinación mentres que outro dos membros da CL de secretaria de actas. 

Art. 7. A ordenación dos debates corresponde á persoa responsábel de 

Organización/Coordinación. 

Capítulo 5. Convocatoria 

Art. 8. As sesións ordinarias serán convocadas pola persoa comisionada de 

Organización/Coordinación. 

Art. 9. As sesións extraordinarias serán convocadas: 

a) Sempre que o soliciten 1/3 dos membros da Coordinadora Local. A solicitude farase 

mediante escrito dirixido á persoa responsábel de Organización/Coordinación e deberá ir 

asinada polos membros da CL de pleno dereito que o soliciten, con expresión da orde do día 

obxecto da convocatoria e co mesmo límite temporal que o estabelecido para as sesións 

ordinarias. 

b) De xeito excepcional, polo portavoz local. 

Art. 10. Por razóns de urxencia debidamente motivadas poderanse convocar reunións urxentes 

con 24 horas de antelación como mínimo. 

Art. 11. Os recordatorios das convocatorias ordinarias faranse con 8h de antelación. 

Capítulo 6. Réxime de sesións e translación de acordos 

Art. 12. A CL reunirase con carácter ordinario cada semana e con carácter extraordinario cando 

sexa convocado conforme ao estabelecido no artigo 9. Como referencia, as sesións ordinarias 

serán convocadas en luns. 

Art. 13. Os acordos deberán ser tomados preferentemente por consenso e, de non ser posíbel, 

por maioría simple das persoas presentes mediante votación a man alzada, ou con votación 

secreta sempre que o soliciten o 20 % das persoas presentes. O quórum necesario para a 

constitución da sesión será da metade máis un dos membros da CL en primeira convocatoria e 

de 1/3 en segunda convocatoria. 
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Art. 14. De cada reunión da CL redactarase unha acta en que se farán constar, entre outros 

extremos, data, lugar e hora de comezo e remate, asistentes, asuntos tratados e acordos. As 

actas serán asinadas por dúas persoas da CL, preferentemente quen actúen de moderador/a e 

secretario/a, e poderán ser consultadas fisicamente polos membros da CL e habilitarase un 

método de consulta en liña, seguro e conforme á lexislación vixente. 

Art. 15. Os acordos de especial transcendencia da Coordinadora Local remitiranse á próxima 

asemblea, onde serán refrendados, se procede. Nos casos en que sexa pertinente serán 

publicados no site de Anova Ourense - Irmandade Nacionalista. Exceptúanse as decisións 

adoptadas con carácter reservado e as que se refiran a asuntos de orde interna de Anova-

Irmandade Nacionalista, agás que explicitamente se acorde darlles publicidade. 

Art. 16. A CL elaborará e fará público un informe de xestión anualmente. 

 

TÍTULO IV. Das asembleas 

Capítulo 7. Orde do día 

Art. 17. A orde do día será estabelecida da seguinte forma: 

1.- A CL estabelecerá a orde do día das reunións da asemblea. 

2. - O 20% das/os membros da asemblea local, como mínimo, poderán incluír puntos na orde 

do día dunha asemblea ordinaria. A tramitación farase na CL previa a asemblea e deberá ser 

enviada con 7 días de antelación. 

 3.- Os membros da asemblea que desexen a inclusión dalgún punto, por parte da CL, na orde 

do día dunha asemblea ordinaria deberán remitir a solicitude con 7 días de antelación. 

Art. 18. Para os asuntos que se vaian tratar na asemblea, a CL remitirá ordinariamente a 

documentación xunto coa convocatoria. De xeito excepcional, poderá enviarse 

xustificadamente con posterioridade.  

Art. 19. A propia CL, por razóns de urxencia, poderá alterar ou incluír os puntos na orde do día 

que considere por maioría absoluta. 

Art. 20. Os Grupos de Traballo de Anova Ourense - Irmandade Nacionalista, poderán trasladar 

ao debate deste órgano asuntos de carácter político. Estas propostas deberán ser comunicadas 

previamente á persoa comisionada de Organización/Coordinación que conxuntamente coa CL 

as ditaminará de cara á asemblea, seguindo o procedemento estabelecido nos artigos 

anteriores. 
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Capítulo 8. Actas 

Art. 21. De cada asemblea redactarase unha acta na que se farán constar como mínimo: 

- Hora e lugar de celebración 

- Número de asistentes 

- Temas tratados 

- Acordos adoptados. No caso de que exista votación, indicarase o resultado da mesma 

- Intervencións que soliciten figurar na acta 

 

TÍTULO V. Dos Grupos de Traballo (GT) 

Capítulo 9. Natureza 

Art. 22. Os Grupos de Traballo terán carácter aberto e participativo. Conformaranse tendo en 

conta as grandes áreas temáticas en que estea estruturada a programación da política 

institucional, da intervención social, da alternativa ou, no seu caso, a acción de goberno, e, así 

mesmo, os temas cardinais do proxecto político estratéxico de Anova Ourense - Irmandade 

Nacionalista. 

Capítulo 10. Regulamento dos GT 

A asemblea local dotará aos GT dun regulamento nos que se definirá o seu funcionamento. 

 

DISPOSICIÓNS DE RANGO SUPERIOR 

Nas cuestións non dispostas no presente regulamento estaremos a dispor do regulado no 

regulamento da asemblea de Anova Ourense – Irmandade Nacionalista nos principios 

organizativos e estatutos de Anova – Irmandade Nacionalista 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

Este Regulamento entrará en vigor a partir de que o aprobe a Asemblea local de Anova 

Ourense – Irmandade Nacionalista. 

 


