
 

 

 

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN 

 

 
 

 De l’associació en general 

 Dels drets i deures dels socis 

 De la pèrdua de qualitat de soci 

 De la junta directiva 

 De l’assemblea general 

 Del procés electoral 

 De la dissolució  

 De la reforma dels estatuts i del 

reglament de règim intern 

 De l’organització interna 

 De les pautes comunicatives 

 Dels posicionaments i comunicats 

 

 

 

 

 



CAPÍTOL I. DE LA L’ASSOCIACIÓ EN GENERAL  

Article 1.  

L'Associació Fòrum d’Entitats del Tercer Sector de Menorca, constituïda a l'empara de 

la legislació vigent, es regirà pels Estatuts de l'associació aprovats amb data 30 d’abril 

de 2016, pel present Reglament de Règim Intern, pel Codi Ètic i per totes aquelles 

normes que estableixi la reglamentació que li sigui aplicable segons les lleis.  

Article 2.  

El present Reglament desenvolupa els continguts expressats en els Estatuts de 

l'associació i en cap cas podrà anar contra la filosofia i articulat dels citats Estatuts.  

Article 3.  

El domicili social s'estableix segons es marqui en els Estatuts de l'associació. La Junta 

Directiva, si escau, podrà adoptar els canvis que estimi oportuns en el canvi del domicili 

de l'associació, donant la corresponent notificació a les autoritats competents i als socis 

de l'entitat.  

Article 4.  

S'estableix com a anagrama de l'associació i com a logotip de la mateixa .  

  

Només es podrà emprar sota els següents criteris: 

 Només entitats sòcies. 

 S’haurà d’emprar sempre amb l’oportú decor. 

 Només en referència a accions del Fòrum. 

 Per col·locar el logotip en posicionaments, s’haurà sol·licitar autorització a la 

junta directiva del Fòrum. 

 

CAPÍTOL II. DE L'INGRÉS DELS SOCIS.  

Article 5.  

1. Podran ser sòcies del Fòrum ETS Menorca totes aquelles entitats sense afany de lucre, 

no governamentals, legalment constituïdes i amb activitat a Menorca, qualsevol que 

sigui la seva forma: associació, federació, fundació o cooperativa, que pertanyen a 

qualsevol àmbit d’actuació: sanitari, exclusió social, cultural, educatiu, discapacitat, 

ambiental, cooperació, esports, lleure, voluntariat... També podran tenir la consideració 

de sòcies aquelles entitats que, tot i no reunir tots els requisits descrits, la seva 



participació sigui rellevant per al Fòrum ETS Menorca, i que l’Assemblea General així ho 

consideri. 

2. Les entitats sòcies del Fòrum ETS Menorca nomenaran per escrit una o més persones 

físiques que les representin en els diferents òrgans de govern i tindran capacitat per si 

mateixes per decidir en aquelles qüestions que afectin a l´entitat representada. Els 

canvis d’aquestes persones es comunicaran, igualment, per escrit. 

Article 6.  

Les entitats que és vulguin incorporar com a sòcies, ho hauran de sol•licitar per escrit, 

expressar la seva conformitat i compromís de complir amb els presents estatuts, i a tenir 

el vistiplau de la Junta Directiva, per a la seva ratificació a la Assemblea General. 

Article 7.  

Una vegada admès el nou soci, el Secretari procedirà a donar-ho d'alta en el llibre de 

registre de socis de l'associació i a facilitar la documentació informativa i d'organització 

de l'entitat. 

Article 8.  

La Junta Directiva presentarà anualment un informe a l'Assemblea General sobre les 

altes i baixes de socis produïdes en aquest període. 

 

CAPÍTOL III. DELS DRETS I DEURES DELS SOCIS. 

Article 9.  

Són drets dels entitats sòcies del Fòrum ETS Menorca: 

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General. 

2. Triar o ser elegides per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius. 

3. Exposar a la Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui 

contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels 

objectius socials bàsics. 

4. Sol•licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta 

Directiva. 

5. Rebre informació sobre l’activitat de l’associació. 

6. Fer ús del serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició. 

7. Formar part dels grups de treball que és puguin establir.  

8. Posseir un exemplar de l’estatut. 

9. Consultar els  llibres de l’associació. 

10. Esser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries. 



Article 10.  

Són deures dels entitats sòcies de l’associació: 

1. Comprometre’s amb els finalitats de l’associació i participar activament per 

assolir-les. 

2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes o altres 

tipus d’aportacions no econòmiques que els òrgans de govern del Fòrum ETS 

Menorca puguin fixar. 

3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries. 

4. Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació. 

 

CAPÍTOL IV. DE LA PÈRDUA DE LA QUALITAT DE SOCI.  

Article 11.  

Els socis podran sol·licitar en qualsevol moment la seva baixa voluntària de l'associació. 

Aquesta petició haurà de realitzar-se per escrit i haurà de tractar-se en reunió de la Junta 

Directiva, que acordarà la baixa sense més tràmits.  

Article 12.  

Els socis podran ser donats de baixa de l'associació per alguna de les següents causes: 

 Quan existeixi incompliment greu dels estatuts i del present reglament, a criteri 

de la Junta Directiva. 

 Quan el soci impedeixi deliberadament el compliment de les finalitats de 

l'associació. 

 Quan la seva conducta vagi contra els principis socials o danyin greument la 

imatge de l'associació. 

 Quan deixi d'assistir injustificadament als òrgans del que formen part. 

 Article 13.  

En qualsevol cas, els expedients de baixa hauran de ser tractats per l'Assemblea General, 

que serà l'encarregada de ratificar o denegar l'informe realitzat per la Junta directiva, 

sent necessari en tot cas al suport de 2/3 dels socis presents perquè s'aprovi la moció 

de baixa.  

 

CAPITULO V. DE LA JUNTA DIRECTIVA.  

Article 14.  

La Junta Directiva es reunirà una vegada cada dos mesos de forma ordinària, i quantes 

vegades sigui necessari de forma extraordinària a petició del President o d'1/3 dels seus 



membres. Les reunions de la Junta són de caràcter obert a totes les entitats del Fòrum, 

i es convocaran amb una setmana d'antelació per correu electrònic. 

Article 15.  

Perquè existeixi quòrum en les reunions de la Junta Directiva hauran d'assistir la meitat 

més un dels seus membres. La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda a la mitja 

hora de la seva convocatòria amb l'assistència d'1/3 dels seus membres, sempre que 

entre ells es trobi el President.  

La vicepresidència o la vocalia de més edat de la Junta Directiva, per aquest ordre, han 

de substituir la presidència en cas d’absència o malaltia. 

 

CAPÍTOL VI. DE L'ASSEMBLEA GENERAL.  

Article 16.  

La sessió de l’Assemblea General queda vàlidament constituïda en primera convocatòria 

amb l’assistència d’un mínim de dues terceres parts dels associats presents o 

representats. 

Queda vàlidament constituïda en segona convocatòria sigui quin sigui el nom d’associats 

presents o representats. La segona convocatòria s’ha de fer mitja hora després de la 

primera i al mateix lloc. I s’ha d’haver anunciat amb la primera. 

Article 17.  

Les sessions de l’Assemblea General les presideix el president del Fòrum ETS Menorca. 

Si no hi és, el substitueixen, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de 

la Junta Directiva. Hi ha d’actuar com a secretariat qui ocupi el mateix càrrec a la Junta 

Directiva, o en cas de no ser-hi present per elecció de l’assemblea.  

Article 18.  

L'ordre del dia és realitzat pel president, escoltada per la Junta Directiva i es comunicarà 

als socis amb un mínim d'1 mes abans de la data perquè es puguin presentar temes. 

L'ordre del dia i la convocatòria de l’assemblea serà enviat a tots els socis amb una 

antelació mínima de 15 dies a la celebració de l'Assemblea per correu electrònic. 

Article 19.  

Les propostes hauran de ser presentades per un soci, i valorades per la Junta directiva, 

que actuarà de proponent. Les presentades per la Junta Directiva no necessitaran aquest 

requisit.  

Article 20.  

El temps d'exposició durant l'Assemblea serà administrat pel moderador, excepte la 

presentació d'informes per part de la Junta Directiva i aquells temes d'interès.  



Article 21.  

Durant la celebració de l'Assemblea podrà existir qüestions d'ordre que podran ser 

sol·licitats per aquells assistents amb drets a vot i que tindrà prioritat enfront del que 

s'estigui tractant, excepte durant una votació, tret que aquesta qüestió d'ordre es 

refereixi a la votació en curs. 

Les qüestions d'ordre es referiran als següents temes:  

 Al funcionament de l'Assemblea o al debat i no al tema que es debat. 

 Revisió d'una decisió del moderador. 

 Moció de censura contra el moderador, la qual ha d'estar secundada. 

Article 22.  

Les qüestions d'informació són aquelles que s'utilitzen per aclarir, sol·licitar informació 

puntual o explicar un punt i s'escoltaran a criteri del moderador.  

Article 23.  

1. A les sessions de l’Assemblea General del Fòrum ETS Menorca correspon un vot 

a cada entitat membre de ple dret. 

2. Els acords s’han de prendre per majoria simple de vots dels presents. 

3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels Estatuts, 

la dissolució del Fòrum ETS Menorca, la constitució d’una federació amb 

associacions similars o la integració en una d’existent, cal un nombre de vots 

equivalent a dues terceres parts (2/3) dels assistents, tant en la primera 

convocatòria com en la segona.  En qualsevol cas l’elecció de la Junta Directiva, 

si es presentessin diverses candidatures, s’ha de fer per acord de la majoria 

relativa dels associats presents i representats. 

 

CAPÍTOL VII. DEL PROCÉS ELECTORAL .  

Article 24.  

En cas de realitzar-se eleccions a càrrecs, podran concórrer a les mateixes qualsevol soci 

de l'associació amb dret a vot i que estigui al corrent de satisfer les quotes o altre tipus 

d´aportacions fixades pels òrgans de govern del Fòrum. 

Article 25.  

Les persones interessades en formar part de la Junta Directiva han de comunicar-ho a la 

Junta Directiva abans de l’Assemblea General. La Junta Directiva proposa els nous 

membres de la Junta Directiva i l’Assemblea els vota. Posteriorment, la nova Junta 

Directiva proposa la nova presidència, que haurà de ser ratificada per l’Assemblea.  

Article 26. 



Les votacions seran a mà alçada, amb l’excepció de si algú dels presents demana que la 

votació sigui secreta.  

Article 27.  

En el cas que es demani una votació secreta, es constituirà una Taula Electoral formada 

pel secretari de la Junta Directiva i un dels socis assistents. La Taula Electoral realitzarà 

el recompte i aixecarà acta del procés, incorporant-se aquesta a l'acta de l'Assemblea. 

Article 28. 

Els membres de la Junta Directiva hauran de ser elegits per 2/3 dels assistents.  

 

CAPÍTOL VII. DE LA DISSOLUCIÓ.  

Article 29.  

Consulteu els articles 34 i 35 dels Estatuts 

  

CAPÍTOL VIII. DE LA REFORMA DELS ESTATUTS I DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN.  

Article 30.  

La modificació dels estatuts o del present reglament podrà realitzar-se a iniciativa de la 

Junta Directiva o d'1/3 dels socis.  

Article 31.  

A fi que la modificació sigui efectiva serà necessari el vot favorable de 2/3 dels socis 

presents a l'Assemblea General Extraordinària convocada a aquest efecte.  

Article 32.  

La Junta Directiva procedirà a establir un període d'esmenes al text, les quals hauran de 

ser enviades a la Secretaria amb una antelació de 30 dies i difoses a tots els socis. 

Article 33.  

En cas de reforma dels estatuts, les modificacions hauran de ser enviades de forma 

immediata al Registre d'Associacions perquè es procedeixi al canvi oportú.  

Article 34.  

Una vegada reformats els estatuts o el present reglament, si escau, la Junta Directiva 

haurà de facilitar als socis els textos reformats. 

 

 

 

 



CAPÍTOL IX. DE L’ORGANITZACIÓ INTERNA. 

Article 35. 

Anualment l’Assemblea General determinarà un pla d’activitats, en relació a la qual es 

constituiran els grups de treball perquè porti a terme les activitats acordades. Aquesta 

haurà de retre comptes de la seva activitat en la posterior Assemblea.  

Article 36. 

Cada grup de treball haurà de designar una persona encarregada de convocar les 

reunions i aixecar acta. L’acta haurà de ser enviada a la resta d’entitats membres del 

Fòrum via correu electrònic, transcorreguts 10 dies màxim de la celebració de la reunió. 

La secretaria tècnica haurà de desar-la en la carpeta corresponent.   

Article 37. 

La Junta Directiva podrà sol·licitar la presència d’un representant dels grup de treball 

per aclarir els temes que es tracten.   

 

CAPÍTOL X. DE LES PAUTES CUMUNICATIVES 

Article 38.  

La comunicació que es faci des del Fòrum haurà de seguir les següents pautes:  

 Situar com a protagonistes de la comunicació al Fòrum i a les entitats, en relació 

a les seves activitats, propostes i problemàtiques. 

 Promoure els valors essencials que compartim les entitats del Fòrum ETS 

Menorca, contemplats en el Codi Ètic de Conducta.  

 Contribuir a l'augment de la participació ciutadana en els processos de canvi 

social, en clau de diàleg i de solidaritat ciutadana.  

 Els missatges oferiran alternatives i claus d’actuacions perquè les persones 

receptores dels missatges puguin construir i treballar les seves pròpies 

alternatives.   

 Aprofitar el potencial de les noves tecnologies de la informació per promoure el 

diàleg i la construcció participativa, garantint l'accés i l'ús dels mitjans de 

comunicació als col•lectius amb els qui treballem. 

 Treballar conjuntament amb els professionals dels mitjans de comunicació per 

millorar la qualitat i el tractament de les informacions que s'ofereixen sobre les 

diferents realitats de l’associacionisme.  

 La comunicació contribuirà a la transparència i la rendició de comptes del Fòrum. 

S’ha de garantir l'accessibilitat i la claredat de d’informació perquè qualsevol 

persona pugui consultar-la obertament. 

 Les informacions que es difonguin hauran de comptar amb fonts fidedignes i 

estar contrastades convenientment.  



CAPÍTOL XI. DELS POSICIONAMENTS I COMUNICATS 

Article 39. 

La presidència del Fòrum ETS Menorca, o la persona que aquesta designi, té la 

representativitat de parlar en nom del Fòrum sobre els temes acordats en els diferents 

òrgans de govern.  

Article 40. 

El Fòrum ETS Menorca es posicionarà sobre aquelles qüestions transversals a 

l’associacionisme.  

Article 41. 

La junta directiva, un grup de treball o qualsevol entitat membre podrà proposar un 

posicionament o comunicat del Fòrum ETS Menorca sobre alguna qüestió concreta. El 

posicionament o comunicat haurà de ser aprovat per la Junta Directiva amb el suport de 

2/3 de les persones assistents. En el cas que consideri oportú, la Junta Directiva pot 

convocar una assemblea extraordinària per definir el posicionament del Fòrum, que 

haurà de comptar també amb el suport de 2/3 de l’assemblea.  

 


