ELS ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ
Capítol I
La denominació, els principis, els fins i el domicili

Article 1
El Fòrum d’Entitats del Tercer Sector de Menorca (a partir d’ara en endavant Fòrum
ETS Menorca) és una associació sense finalitat lucrativa, amb personalitat jurídica
pròpia i plena capacitat jurídica i d’obrar, que es regeix per les declaracions que
contenen els seus estatuts, els reglaments de funcionament intern, els plans
estratègics i per totes aquelles disposicions legals vigents que li són d’aplicació.
Article 2
El Fòrum ETS Menorca és una entitat de tercer nivell formada per col·lectius ciutadans
sense afany de lucre de Menorca que tenen en el seu àmbit d’actuació la societat
menorquina. La nostra raó de ser és el treball per a la promoció de l'associacionisme,
la consolidació de les entitats, el reconeixement de la seva tasca per part del conjunt
de la societat menorquina i la creació de projectes en xarxa que millorin les condicions
de vida de la ciutadania.
Pensam que el moviment associatiu és vital per a una societat perquè és el principal
mitjà de participació democràtica que té la ciutadania per incidir en els afers públics. A
través d’ell donam resposta a les problemàtiques que pateixen els nostres
conciutadans i el nostre entorn natural; organitzam una gran quantitat de serveis i
activitats en tots els àmbits de la comunitat per satisfer les inquietuds ciutadanes; i
aportam propostes des de l’anàlisi i la participació a les polítiques públiques que
promouen les nostres administracions públiques. D’aquesta manera, de la vivesa del
teixit associatiu en depèn en bona part la qualitat en les condicions de vida de la
població.
Davant la diversitat i l’atomització de l’associacionisme, entenem que calen fórmules
de treball cooperatiu que permetin assolir més èxit. El Fòrum ETS Menorca és aquesta
eina de la societat civil organitzada, que reclama el seu àmbit de participació en un
model social democràtic. Un marc de treball en xarxa amb l’ànim de millorar la
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capacitat i l'efectivitat de les entitats, sense la intenció de substituir l'actuació que
aquestes realitzen.
La tasca del Fòrum ETS Menorca es basa en la voluntat relacional amb tots els
col·lectius ciutadans i l’acord en la nostra actuació. La nostra voluntat relacional també
s’estén a les administracions públiques de l’illa. Amb elles ens mostram disposats a
mantenir una relació constant per tractar aquelles qüestions que afecten al conjunt del
tercer sector, perquè entenem que constitueixen una part fonamental per aconseguir
el canvi social que desitjam.
Finalment, les entitats del Fòrum ETS Menorca ens manifestam compromeses amb els
acords subscrits amb la comunitat internacional, dels quals la societat menorquina en
prengui part. Per tant, ens fem nostres els objectius per aconseguir una societat regida
per la democràcia, en la qual es satisfacin les necessitats materials de les persones que
hi viuen des dels criteris de justícia social, igualtat de gènere, sostenibilitat ambiental i
fraternitat, i basada en la preservació del patrimoni històric i paisatgístic, en la
promoció de la llengua i cultura pròpia, i en el reconeixement a la diversitat cultural
dels grups socials i de les societats com a riquesa de la humanitat. Aquests valors
constitueixen la base d’actuació en el plantejament de les accions en xarxa que es
desenvolupin en el marc del Fòrum ETS Menorca.
Article 3
En base als principis esmentats, els fins i les accions de l’associació són:
1. Propiciar el coneixement mutu dels col·lectius ciutadans, la creació de relacions
cooperatives entre elles i d’identificació en els valors que compartim.
2. Posicionar el tercer sector de Menorca en la societat i obtenir-ne el seu
reconeixement.
3. Donar a conèixer la realitat i l’activitat associativa a la societat.
4. Millorar l’efectivitat del treball de les entitats sense afany de lucre des de
l’anàlisi, la reflexió i el debat sobre els processos interns i des de la formació de
les persones que hi participen.
5. Promoure la cultura de la solidaritat i de la participació entre la població
menorquina.
6. Generar unes relacions estables i eficaces entre les entitats sense afany de
lucre i les administracions públiques com a mitjà per satisfer les necessitats de
la societat.
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7. Esdevenir interlocutors amb les administracions públiques en aquelles
qüestions que afecten al conjunt del tercer sector.
8. Contribuir a la millora dels dissenys i de les dinàmiques dels espais de
participació i de trobada entre l’administració pública i la ciutadania perquè
siguin realment uns òrgans de deliberació i de decisió efectius.
9. Crear iniciatives en àmbits comunitaris diversos que ajudin a millorar les
condicions de vida de la població en base a criteris de desenvolupament
sostenible.
10. Garantir la capacitat d’incidència dels col·lectius ciutadans.
11. Establir relacions de cooperació amb xarxes del tercer sector a nivell balear i
amb d’altres de l’estat espanyol i internacionals, així com també amb altres
institucions menorquines com puguin ser centres de recerca, mitjans de
comunicació, sindicats, patronals i altres organitzacions que s’escaigui.
Article 4
1. El domicili de l’associació s’estableix a Alaior, i radica al carrer des Forn, 9,
07730. No obstant, podrà ser traslladat a qualsevol altre lloc de la mateixa illa
de Menorca, per acord de la junta directiva i ratificada en assemblea general.
2. L’àmbit principal d’actuació de l’associació serà preferentment l’illa de
Menorca, sense perjudici que les seves actuacions tinguin efecte en l’esfera
autonòmica, nacional i internacional.

Capítol II
De les entitats sòcies, del seus drets i les seves obligacions

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
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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 que es 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.
3. 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 a decidir en aquelles qüestions que afectin
a l´entitat representada. Els canvis d´aquestes persones es comunicaran,
igualment, per escrit.
Article 6
Són drets de les entitats sòcies del Fòrum ETS Menorca:
1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l´Assemblea General.
2. Elegir 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 es puguin establir.
8. Posseir un exemplar del estatuts.
9. Consultar els llibres de l´associació.
10. Esser escoltats prèviament a l´adopció de mesures disciplinàries.
Article 7
Són deures de les entitats sòcies de l´associació:
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1. Comprometre´s amb les finalitats de l´associació i participar activament per
assolir-les.
2. Contribuir al sosteniment de l´associació amb el pagament de quotes, derrames
o altre 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.
Article 8
Són causes per esser donat de baixa com a entitat sòcia del Fòrum ETS Menorca:
1. La renuncia voluntària, que s´haurà de comunicar per escrit a la Junta Directiva.
2. No satisfer les quotes o altre tipus d´aportacions fixades per els òrgans de
govern del Fòrum.
3. No complir les obligacions estatutàries.
4. Per conducta incorrecta, incompliment dels acords o lesionar els interessos de
l´associació.
5. Perdre la consideració d´entitat sense afany de lucre o no governamental.

Capítol III
L’Assemblea General

Article 9
1. L’assemblea general és l’òrgan suprem de l’associació; les entitats membres en
formen part per dret propi.
2. Les entitats membres del Fòrum ETS Menorca reunits en sessió de l’Assemblea
General, legalment constituïda, han de decidir per majoria els assumptes que
siguin competència de l’Assemblea.
3. Tots les entitats membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General,
incloent-hi les absents, les qui en discrepin i les presents que s’hagin abstingut
de votar.
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Article 10
L’Assemblea General té les facultats següents:
a) Modificar els Estatuts del Fòrum ETS Menorca.
b) Adoptar els acords relatius a la representació legal, la gestió i la defensa dels
interessos dels seus membres.
c) Controlar l’activitat i la gestió de la Junta Directiva.
d) Aprovar els pressupostos anuals de despeses i ingressos i la memòria anual de
les activitats.
e) Elegir les entitats membres que constituiran la Junta Directiva, destituir-les i
substituir-les.
f) Establir les línies generals d’actuació que permetin complir les finalitats del
Fòrum ETS Menorca.
g) Fixar les quotes i/o altres aportacions que les entitats membres del Fòrum ETS
Menorca han de satisfer per al seu sosteniment.
h) Aprovar el reglament de règim intern i de funcionament.
i) Dissoldre i liquidar el Fòrum ETS Menorca.
La relació de les facultats que es fan en aquest article té un caràcter merament
enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.
Article 11
1. L’Assemblea General del Fòrum ETS Menorca s’ha de reunir en sessió ordinària
com a mínim una vegada a l’any.
2. L’Assemblea General s’ha de reunir amb caràcter extraordinari sempre que
calgui a requeriment de la Junta Directiva, o bé quan ho sol·liciti un nombre de
membres del Fòrum ETS Menorca que representi pel cap baix un 10% de la
totalitat; en aquest cas ho ha de fer dins un període no superior a 20 dies.
Article 12
1. La convocatòria de les reunions de l’Assemblea General, tan les ordinàries com
les extraordinàries, s’ha de fer per correu electrònic amb una antelació mínima
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de 15 dies. La convocatòria s’ha d’adreçar també individualment a totes les
entitats membres. La convocatòria ha d’especificar el dia, hora i lloc de reunió,
com també l’ordre del dia. S’ha d’incloure preceptivament en l’ordre del dia de
la sessió de l’Assemblea General les qüestions que susciti cada grup de treball,
sempre que prèviament s’hagin comunicat a la Junta Directiva.
2. 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.
3. El secretariat ha d’aixecar acta de cada sessió de l’Assemblea General, en la
qual s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior a fi d’aprovar-la o de presentar-hi
esmenes. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altre documentació
han d’estar a disposició dels associats al Fòrum ETS Menorca al local social.
Article 13
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 nombre
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 14
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 presenten diverses candidatures, s’ha de fer per acord de la majoria
relativa dels associats presents i representats.
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Capítol IV
La Junta Directiva

Article 15
1. La Junta Directiva regeix, administra i representa el Fòrum ETS Menorca, que
està formada per:
a. La presidència
b. La vicepresidència
c. El secretariat
d. La tresoreria
e. La vocalia (en un número comprès entre dos i cinc vocalies)
2. L’elecció de les entitats membres de la Junta Directiva s’ha de fer per votació
de l’Assemblea General.
3. Exercir el càrrec és gratuït.
4. Les entitats sòcies del Fòrum ETS Menorca podran assistir amb veu i sense vot a
les Juntes Directives.
Article 16
1. Les membres de la Junta Directiva del Fòrum ETS Menorca exerceixen el càrrec
durant un període de dos anys amb una renovació aproximadament del 50%.
2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu
mandat podrà esdevenir-se per un dels següents motius:
a. Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposi
els motius.
b. Malaltia que incapaciti per l’exercici del càrrec.
c. Baixa com a membre del Fòrum ETS Menorca.
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d. Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec imposada d’acord amb
el que estableix en els punts 2, 3 i 4 de l’article 8.

Article 17
La Junta Directiva té les facultats següents:
a. Representar, dirigir i administrar el Fòrum ETS Menorca de la manera més
àmplia que reconegui la llei; així mateix complir les decisions que prengui
l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que
aquesta estableixi.
b. Prendre els acords que calgui en relació a la compareixença davant dels
organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els
recursos pertinents.
c. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos del Fòrum ETS
Menorca.
d. Proposar a l’Assemblea General l’establiment de les quotes i/o les aportacions
que les entitats del Fòrum ETS Menorca han de satisfer.
e. Establir les sessions de l’Assemblea General i controlar que es compleixin els
acords que s’hi adoptin.
f. Presentar el Balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General
perquè els aprovi i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
g. Elaborar la Memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de
l’Assemblea General.
h. Contractar els empleats que el Fòrum ETS Menorca pugui tenir.
i.

Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb
normalitat.

j.

Establir comissions i grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i
eficaç els fins del Fòrum ETS Menorca i autoritzar els actes que aquests grups
projectin dur a terme.

k. Nomenar les vocalies de la Junta Directiva que s’han d’encarregar de cada
comissió i grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
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l.

Dur a terme les gestions necessàries davant dels organismes públics, entitats i
altres persones per aconseguir els objectius i els fins del Fòrum ETS Menorca.

m. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvi a qualsevol establiment de crèdit i
disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es
determina a l’article 29.
n. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no s’hagi previst als estatuts i
informar-ne a la primera Assemblea General.
o. Qualsevol altre facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a
algun altre òrgan de govern del Fòrum ETS Menorca, o que li hagi estat
delegada expressament.
Article 18
1. La presidència o qui la substitueixi ha de convocar a la Junta Directiva i s’ha de
reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin
que, en cap cas no pot ser superior a la trimestral.
2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan ho estableixi amb aquest caràcter
el President o bé si ho sol·licita una quarta part dels membres que la
componen.
Article 19
1.

La sessió de la Junta Directiva queda vàlidament constituïda si els membres han
estat convocats amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.

2.

Les entitats membres de la Junta Directiva estan obligades a assistir a totes les
sessions que s’estableixin, encara que, per causes justificades, poden excusarse’n. L’assistència de la presidència o de qui la substitueixi és necessària
sempre.

3.

La Junta Directiva ha de prendre els acords per majoria simple de vots dels
assistents.

Article 20
1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses
comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos
terços (2/3) dels seus membres.
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2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o més mandataris per exercir
la funció que la Junta els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los
en cada cas.
Article 21
Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes. En iniciar-se
cada sessió de la Junta Directiva s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè
s’aprovi o es rectifiqui si és procedent.

Capítol V
La presidència

Article 22
1.

La presidència del Fòrum ETS Menorca també és la presidència de la Junta
Directiva.

2.

Les funcions pròpies de la presidència són:

a.

La direcció i representació legal del Fòrum ETS Menorca per delegació de
l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

b. La presidència i la direcció dels debats tan de les sessions de l’Assemblea
General com de les de la Junta Directiva.
c.

Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.

d. Establir la convocatòria de les sessions de l’Assemblea General i de la Junta
Directiva.
e.

Visar les actes i els certificats confeccionats per la secretaria del Fòrum ETS
Menorca.

f.

Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li deleguin l’Assemblea
General i la Junta Directiva.

3.

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
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La vicepresidència, la tresoreria i la secretaria
Article 23
La vicepresidència tindrà com a funció substituir la presidència quan s’escaigui i
assistir-la en tot en el que se la requereixi.
Article 24
La tresoreria té com a funció la custodia i el control dels recursos de l’associació.
La secretaria o la vocalia de més edat de la Junta Directiva, per aquest ordre, han de
substituir la tresoreria en cas d’absència o malaltia.
Article 25
La secretaria ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar
les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i
autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre d’entitats
sòcies.
La tresoreria o la vocalia de més edat de la Junta Directiva, per aquest ordre, han de
substituir la secretaria en cas d’absència o malaltia.

Capítol VII
El règim econòmic
Article 26
Els recursos econòmics de l’associació previstos per al desenvolupament de les
activitats es nodreixen de:
a) Les quotes que fixa l’Assemblea General per a les entitats sòcies.
b) Les subvencions oficials o particulars.
c) El producte tant de les prestacions de serveis, la programació d’activitats, com
dels béns i drets que li corresponguin.
d) Les donacions, les herències o els llegats.
e) D’altres ingressos que puguin obtenir-se.
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Article 27
Totes les entitats sòcies de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament,
mitjançant quotes i/o qualsevol altra aportació de la manera i en la proporció que
determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.
Article 28
L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 29
El règim comptable serà l’establert segons la legislació vigent.
Article 30
Per poder disposar dels fons la Junta Directiva establirà un límit de volum econòmic
fins el qual n’hi haurà prou amb una signatura, sigui la de la presidència o la de la
tresoreria. Per damunt del límit establert per la Junta caldran almenys dues signatures,
una de les quals haurà de ser la de la tresoreria o bé la de la presidència
Article 31
L’Associació es constitueix sense patrimoni propi.

Capítol VIII
El Règim Disciplinari

Article 32
L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses per les entitats sòcies que
incompleixen les seves obligacions. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus,
greus i molt greus, i les sancions corresponents, poden anar des d’una amonestació
fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi la Junta Directiva.
L’impagament de la quota establerta o de l’incompliment de les aportacions aprovades
per l’Assemblea per part de les entitats s’haurà de justificar davant la Junta Directiva,
la qual, per evitar la infracció i les sancions corresponents, podrà establir, de manera
excepcional, un període de carència o reducció de quota d’un any, ampliable com a
màxim a dos.
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Article 33
El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o
comunicació. La Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient
sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia de l’entitat presumptament
infractora. La resolució final, que ha de ser motivada, l’adopta la Junta Directiva.
Les entitats sòcies sancionades que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades
poden sol·licitar que s’hi pronunciï l’assemblea general, que les confirmarà o bé
acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.

Capítol IX
La dissolució

Article 34
L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter
extraordinari expressament per a aquest fi. Aquest acord s’haurà de prendre
necessàriament per un mínim de dues terceres parts dels vots presents o representats.
Article 35
1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures
oportunes tant pel que fa a la destinació del béns i drets de l’associació, com a
la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho
cregui necessari.
3. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a una
entitat sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de
l’associació, es dediqui a qualsevol àmbit del tercer sector.
4. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els
apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva
si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora
especialment designada.
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