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ASSEMBLEA SOCIS 2018 

 
 
 
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS 

 
Atès que l’article 10.1 dels Estatuts estableix que la modificació dels Estatuts és una facultat de 
l’assemblea general. 
 
Atès l’acord sobre el contingut de la modificació dels Estatuts prevista a l’ordre del dia de 
l’assemblea, adoptat per part de la junta directiva de l’associació en reunió celebrada el 23 de 
gener de 2018, tota vegada que hi ha diversos fets i circumstàncies que s’esmenten a continuació, 
que aconsellen aquesta modificació.  

 
Atès que és convenient donar estabilitat al domicili de l’associació, tota vegada que l’actual 
domicili tenia caràcter de provisional, i prèvia consulta a l’Institut Menorquí d’Estudis, que ha donat 
la seua conformitat, 
 
Atesa la voluntat majoritària de la junta directiva d’ampliar el nombre de vocals de la junta directiva 
per a donar cabuda als candidats que s’han presentat en el procés d’elecció de càrrecs, i 
d’afavorir la participació de les persones que tenen un vincle amb l’associació possibilitant que 
puguin assistir a les reunions de la junta encara que sigui sense vot. 
 
Atès que es considera convenient comptar amb la figura de la presidència d’honor a l’associació. 
 
 
Per tot açò la Junta Directiva proposa a l’Assemblea l’adopció dels següents acords relatius a la 
modificació dels Estatuts de l’associació: 
 
Primer.- Modificar l’article 3 dels Estatuts en els termes següents: 
On diu “El domicili de l’associació s’estableix a Maó, al carrer Bajolí núm. 73 i codi postal 07714 (Polígon 
Industrial de Maó)”, ha de dir “El domicili de l’associació s’estableix a Maó, al camí des Castell 28 i codi 
postal 07702” 
 
Segon.- Modificar l’article 3 dels Estatuts en els termes següents: 
On diu “1. La junta directiva regeix, administra i representa l’associació i està formada per: (...) – un mínim 
de 3 i un màxim d’11 vocals”, ha de dir “1. La junta directiva regeix, administra i representa l’associació i està 
formada per: (...) – un mínim de 3 i un màxim d’15 vocals” 
 
Tercer.- Afegir a l’article 19 dels Estatuts un apartat 6 amb la redacció següent: “6. A la junta directiva hi 
podran ser convocats els fundadors de l’associació i els membres del consell assessor, que hi 
podran assistir amb veu però sense vot” 
 
Quart.- Afegir a l’article 22 dels Estatuts un apartat 3 amb la redacció següent: “3. Es crea la figura de la 
Presidència d’Honor, un càrrec no obligatori i amb funcions merament representatives i no 
executives. La persona que ostenti aquest càrrec serà designada per l’Assemblea a proposta de la 
Junta Directiva” 

 
 
Maó, 24 de gener de 2018. 
La Junta Directiva de Fra Roger 


