
ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ INSTITUT D'ANTROPOLOGIA DE LES ILLES

Capítol I
Denominació, finalitats i domicili

Article 1

Amb la denominació "Institut d'Antropologia de les Illes (IAI)" es constitueix una associació
que, a l'empara de l'article 22 de la Constitució, ha de regular les seves activitats d'acord
amb la Llei 112002, del22 de marg, reguladora del dret d'associació i amb els seus Estatuts.
L'associació té una durada indefinida.

Article 2

Les finalitats de l'associació són:

a) Contribuir al desenvolupament de la investigació i divulgació científica de
l'antropologia, com a disciplina que estudia l'ésser humá de forma holística, i que
considéra la producció de cultura com la característica fonamental de la naturalesa
humana.

b) Millorar els canals d'informació i comunicació entre els/les antropólegs/gues i
disciplines afins, per tal d'assolir una millor articulació i potenciació de l'activitat
antropológica.

c) Promoure una major preséncia institucional i visibilitat social de l'antropologia,
especialment en l'ámbit geográfic d'actuació de l'associació.

d) Establir i mantenir relacions amb altres organismes o institucions semblants,
nacionals o intemacionals.

e) Qualsevol altra finalitat sense ánim de lucre que contribueixi a la difusió del
coneixement antropoldgic, no només entre els/les antropólegs/gues, sinó també al
conjunt de la societat, contribuint a fer-la més conscient del carácter complex de la

..-- própia humanitat.

Per a la concreció d'aquestes finalitats, es desenvoluparan amb carácter enunciatiu i no taxatiu
les activitats següents:

1. Organitzarjornades de treball i seminaris entre antropólegs/gues de les diverses
disciplines i al mateix temps celebrar conferéncies i exposicions amb carácter
divulgatiu, per tal de facilitar un millor coneixement social de l'antropologia.

2. Celebrar jornades d'estudi, col'loquis, tallers i cursos que contribueixin a un
intercanvi de coneixements entre expefts i professionals de l'antropologia, a través
de la creació de grups de treball que puguin donar lloc a projectes d'investigació.
També es podrá subvencionar investigacions i establir premis destinats a treballs
d'investigació i qualsevol altre tipus d'iniciatives que ajudin al progres dels
coneixements antropológics i socials.
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3. Realitzar accions de formació i acordar convenis amb d'altres entitats que vetllin per

a. Organitzar cursos de carácter divulgatiu adregats a altres professionals o al
públic en general. l

b. Oferir formació permanent del professorat i promoure la. difusió de
l'antropologia entre els docents.

4. Fomentar l'existéncia de publicacions d'ámbit antropológic les quals podran ser
editades per l'Associació i, al mateix temps, mantenir un centre de documentació amb
publicacions sobre les matéries que tendeixen a complir les finalitats de l'associació.

5. Col'laborar amb persones físiques i jurídiques i institucions tant públiques com
privades en diferents ámbits, com ara l'autonómic, el nacional i l'internacional, per
al millor compliment de les finalitats.

6. Defensar l'exercici professional basat en el respecte al treball desenvolupat pels/per
les antropólegs/gues i el suport a línies de col'laboració mútua.

7. Apostar decididament per una recerca fonamentada en el reconeixement de la
independéncia dels subjectes i objectes d'estudi i des de la convicció i l'advocació
d'uns valors que primin per davant de tot la igualtat i la justícia social.

,'En queda exclós qualsevol ánim de lucre.

Article 3

1. El domicili de I'associació, el qual es pot modificar mitjangant un acord de la Junta
Directiva, s'estableix a Palma i radica a CAN ALCOVER, carrer de Sant Alonso 24,
CP 07001, amb la possibilitat de poder crear seccions de 1'IAI a qualsevol població
7o territori de les Illes Balears i Pitiüses d'acord amb el que s'indica al capítol VIII
d'aquests Estatuts.

2. L'ámbit d'actuació de I'associació se circumscriu a les Illes Balears i Pitiüses, sense
perjudici que es puguin desenvolupar activitats fora d'aquest ámbit territorial, per al
millor compliment de les finalitats socials.

Capítol II
Bl membres de lassociacié, els seus drets i les seves obligacions

Article 4

Poden formar part de I'associació totes les persones físiques amb capacitat d'obrar que
tenguin interés en el món de I'antropologia en qualsevol de les seves vessants.

Des del punt de vista del procediment, per integrar-se a l'associació caldrá presentar una
sol'licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrá una decisió sobre la petició en la
primera reunió que tengui lloc i la comunicará a I'Assemblea General més immediata.
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Article 5

Els drets dels membres de I'associació són:

1. Assistir amb veu i vot a les sessions de l'Assemblea General.

2. Elegii o ser elegit per als llocs de representació o per exercir cárrecs directius.

3. Exercir la representació que en cada cas se'ls confereixi.

4. Intervenir en el govern i les gestions, els serveis i les activitats de I'associació, d'acord
amb les noñnes legals i estatutaries.

5. Exposar davant I'Assemblea General i la Junta Directiva tot el que considerin que
pugui contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaq larealització dels
objectius socials básics.

6. Sol'licitar i obtenir explicacions sobre I'administració i la gestió de la Junta Directiva
o dels mandataris de I'associació.

7. Ésser escoltats préviament a I'adopció de mesures disciplináries i ser informats dels
fets que donin lloc a aquestes mesures.

8. Posseir un exemplar dels estatuts, ser informats sobre I'estat dels comptes, rebre
informació sobre les activitats de I'associació i consultar els llibres de I'associació.

9. Fer ús dels serveis comuns que I'associació estableixi o tengui a la seva disposició.

10. Formar part dels grups de treball.

11. Ser informats de la composició dels drgans de govern i representació.

12.Impugnar els acords dels órgans de I'associació que estimi contraris a la llei o als
Estatuts.

Article 6

Els deures dels membres de I'associació són:

1. Ajustar la seva actuació a les normes estatutaries.

2. Complir els acords de l'Assemblea General i les noÍnes que assenyali la Junta
Directiva per dur-los a terme.

3. Satisfer puntualment les quotes, despeses extraordináries i altres aportacions que
d'acord amb els Estatuts puguin correspondre a cada soci.

4. Mantenir la col'laboració que calgui per al bon funcionament de I'associació.

Article 7

Les causes de baixa a I'associació són

J
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A tots els efectes, no s'adquireix la condició de soci fins que no s'hagi satisfet la quota
d'entrada en la quantia i la forma establerta, en cada moment, per I'Assemblea General.



1. Per decisió de la persona interessada, la qual ho ha de comunicar per escrit a la Junta
Directiva.

2. No satisfer les quotes fixades.

3. No complir les obligacions estatutáries

4. Defunció.
'i-

Article 8. Altres membresz

a) Membres d'Honor: La Junta Directiva podrá proposar a I'Assemblea General el
nomenament de membres d'honor a les persones que, degut a la seva reconeguda
trajectdria personal o professional o bé per haver proporcionat la seva col.laboració
a l'erÍ;Íat, es facin'mereixedors d'aquesta distinció. Aquests tipus de membres no
tindran el deure de pagar quotes, i tampoc podran prendre decisions ni escollir, ni ser
escollits pels cárrecs socials.

b) Membres Col'laboradors: Aquelles persones físiques o jurídiques que, de forma
ocasional, facin aportacions ja sigui en forma dinerária o be en espécie, i en general
qualsevol altre tipus de col'laboració que pugui ser d'utilitat per al millor compliment
de les finalitats socials. Aquest tipus de membres sense facultats polítiques ni
decisóries, tindran dret a rebre informació permanent sobre el desenvolupament de
les activitats de I'entitat, com també, a obtenir el reconeixement públic pel seu suport.

Capítol III
Assemblea General

Article 9

1. L'Assemblea General és l'órgan suprem de I'associació; els seus membres en formen
part per dret propi i irrenunciable.

2. Els membres de I'associació, reunits en sessió de I'Assemblea General legalment
constituida, han de decidir per majoria els assumptes que siguin competéncia de
I'Assemblea General.

3. Tots els membres queden subjectes als acords de I'Assemblea General, incloent-hi els
absents, els qui en discrepin i els presents que s'hagin abstengut de votar.

Article l0
L'Assemblea General té les facultats següents:

a) Modificar els Estatuts de I'associació.

b) Adoptar els acords relatius a la representació legal, la gestió
interessos dels seus membres.

la defensa dels
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c) Controlar I'activitat i la gestió de la Junta Directiva i aprovar els pressuposts
de despeses i ingressos, i la memdria anual de les activitats.

d) Elegir els membres de la Junta Directiva, destituirlos i substituir-los

e) Establir les línies generals d'actuació que permetin complir les finalitats de
I'associació i fixar les quotes que els membres de I'associació han de satisfer.

0 Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n.

g) Sol'licitar la declaració d'utilitat pública.

h) Aprovar el reglament de régim interior.

i) Conéixer les sol'licituds presentades per a ésser soci o sdcia, i també les altes i les
baixes d'associats i associades per una raó diferent de la separació definitiva.

j) Aprovar la constitució de les seccions territorials de I'entitat

k) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuida acap altre
órgan de I'associació.

l) Dissoldre i liquidar I'associació.

La relació de facultats que es fan en aquest article té un carácter merament enunciatiu i no
limita les atribucions de I'Assemblea General.

Article 11

1. L'Assemblea General s'ha de reunir en sessió ordinária com a mínim una vegada I'any

2. Amb relació a la celebració de les assemblees, es preveu la possibilitat de mantenir
les reunions per mitjá de videoconferéncia o d'altres formes de comunicació
telemática, sempre que se'n pugui garantir la identificació dels assistents, la
continuitats de la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i
I'emissió del vot.

- Per aquesta modalitat telemática de reunió, s'entendrá, en qualsevol cas, que Ia
reunió se celebra al lloc on, en aquell moment, es troba la persona que la presideix.

3. L'Assemblea General s'ha de reunir amb carácter extraordinari sempre que calgui, per
requeriment de la Junta Directiva o bé quan ho sol.liciti un nombre de membres de
I'associació que representi, pel cap baix, un 10 oA de la totalitat; en aquest últim cas,
ho ha de fer dins un període no superior a trenta dies.

Article 12

1. La convocatória de les sessions de I'Assemblea General, tant de les ordináries oom de les
extraordináries, s'ha de fer per qualsevol mitjá que en permeti tenir constáncia. Els
anuncis de la convocatória s'han de col.locar en els llocs que es determinin, amb una
antelació mínima de quinze dies. La convocatória s'ha d'adre gar també individualment a
tots els membres. La convocatória ha d'especificar el dia, I'hora i el lloc de reunió, i també
I'ordre del dia. S'han d'incloure preceptivament en I'ordre del dia de la sessió de

:t

5

t



\

I'Assemblea General les qüestions que susciti cada grup de treball-sempre que

préviament s'hagin comunicat a la Junta Directiva.

2. EVla president/a de I'associació presideix les sessions de I'Assemblea General. Si no hi
és, ellla substitueix, per aquest ordre, eVla vicepresident/a, eVla tresorerla o.eVlavocal de

més edat de la Junta Directiva. Ha d'actuar com a secretari/ária la perscin4 q¡e ocupi

aquest cárrec en la Junta Directiva o la persona que la substitueixi

3. El secretari/ria ha d'aixecar actade 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. De tota
manera, set dies abans l'acta i qualsevol altra documentació han d'estar a disposició dels

associats al local social.

Article 13

1. La sessió de I'Assemblea General queda válidament constituida en primera convocatória
amb l'assisténcia d'un mínim d'1/3 dels associats amb dret de vot, presents o representats.

Queda válidament constituida en segona convocatória sigui quin sigui el nombre

d'associats presents o representats. La segona convocatÓria s'ha de fer mitja hora després

de la primera i al mateix lloc, i s'ha d'haver anunciat juntament ambla primera.

,.,2. El10% dels associats/ades poden sol'licitar a l'órgan de govern la inclusió en l'ordre del

dia d'un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s'hagi convocat I'Assemblea
General, poden fer-ho dins el primer terg del període comprés entre la recepció de la
convocatdriailadataen qué aquest drgan s'ha de reunir. L'Assemblea General únicament
pot adoptar acords respecte als punts inclosos en I'ordre del dia, llevat que s'hagi constituit
amb carácter universal o que els acords es refereixin a la convocatÓria d'una nova

Assemblea General.

Article 14

1. En les sessions de I'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de

I'associació. El dret de vot es podrá exercir per mitjá de comunicació telemática,
sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constáncia de

la recepció del vot, i que se'n garanteixi I'autenticitat.

2. Els acords s'han de prendre per majoria simple de vots dels presents o representats,

quan els vots afirmatius superin els negatius, sense que siguin computables els vots
en blanc ni les abstencions.

3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels Estatuts, la
dissolució de I'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o

la integració en una d'existent, disposició o alienació de béns i remuneració dels

membres de l'drgan de representació, i I'elecció de la Junta Directiva, si es presenten

diverses candidatures cal una majoria qualificada dels presents o representats, que

resultará quan els vots afirmatius superin la meitat d'aquests, tant en la primera

convocatória com en la segona. En qualsevol cas, I'elecció de la Junta Directiva, si es

presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels

socis i sócies presents o representats (més vots a favor que en contra).
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4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a disposar d'una cdpia 1a

llista dels socis i sócies i dels seus domicilis i adreces de correu e

que els associats ho autoritzin expressament.
sempre

Capítol IV
La Junta Directiva

Article 15

1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l'associació i está formada per:

a) el/la presidenla

b) elilavicepresidenla

c) elllasecretari/ária

d) el/la tresorer/a

. e) un mínim de 3 i un máxim de 6 vocals

2. L'elecció deis membres de la Junta Directiva s'ha de fer per votació de I'Assemblea'? General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el cárrec.

3. El nomenament i el cessament dels cárrecs s'han de comunicar al Registre
d'Associacions mitjangant un certificat, emés pel secretari/ária entrant amb el
vistiplau del nou presidenla.

4. L'exercici dels cárrecs és gratuit.

Article l6
1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el cárrec durant un període de tres anys,

sense perjudici que puguin ser reelegits.

2. El cessament dels cárrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat
podrá esdevenir-se per:

a) Dimissió voluntária presentada mitjangant un escrit ala Junta Directiva.

b) Inhabilitació o incapacitat per exercir el cárrec.

c) Baixa com a membre de I'associació.

d) Sanció per una falta comesa en I'exercici del cárrec.

e) Qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts.

Article 17

La Junta Directiva té les facultats següents

7
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a) Representar, dirigir i administrar I'associació de la manera més amplia que reconegui
la llei; i també, complir les decisions que prengui I'Assembla General, d'acord amb
les normes, instruccions i directrius que estableixi. -

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixenga davant dels
organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar eld.r.ecursos
pertinents.

c) Proposar a I'Assemblea General la defensa dels interessos de I'associació.

d) Proposar a l'Assemblea General I'establiment de les quotes que els membres de
l'associació han de satisfer.

e) Convocar les assemblees generals i vetllar perqué es compleixin els acords que s'hi
adoptin.

0 Presentar el balang i I'estat de comptes de cada exercici a I'Assemblea General perqué
e1s aprovi, i confeccionar els pressuposts de I'exercici següent.

g) Elaborar la memória anual d'activitats i sotmetre-la a I'aprovació de I'Assemblea
General.

h) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.

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

j) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficag els fins de
I'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

k) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de
treball, a proposta dels mateixos grups.

l) Dur a terme les gestions necessáries davant d'organismes públics, entitats i altres
persones, per aconseguir:

- subvencions o altres ajuts;

- L'ús de locals o edificis, per al millor compliment de les finalitats.

m) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crédit o
d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipósit.

n) Desenvolupar i estendre I'IAI arreu del territori de les Illes Balears i Pitiüses i
proposar la creació de seccions de I'entitat quan hi hagi les condicions necessáries per
fer-ho.

o) Mantenir el contacte necessari amb les seccions, amb I'objectiu de confrontar
experiéncies, estudis i investigacions.

p) Resoldre sobre I'admissió de nous socis.

q) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuida d'una manera específica a un altre
drgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.
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Article 18

1. La Junta Directiva 
-els 

membres de la qual ha de convocar el
o presidenta- s'ha de reunir en sessió ordinária amb la periodicitat que
els seus membres, que en cap cas no pot ser inferior a un cop per trimestre.

2. S'ha de reunir en sessió extraordinária quan ho estableixi amb aquest carácter el
president o presidenta, o bé si ho sol'licita un terg dels membres que la componen.

3. Només poden formar part de la Junta Directiva els associats. Per ser membre de la
Junta Directiva és requisit indispensable ser major d'edat, estar en ple ús dels drets
civils i no tenir cap motiu d'incompatibilitat establert en la legislació vigent.

4. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera
reunió de I'Assemblea General que tengui lloc. Mentrestant, un membre de
I'associació pot ocupar provisionalment el cárrec vacant.

Article 19

1. La sessió de la Junta Directiva queda válidament constituida si els membres han estat
convocats amb antelació i hi ha un quórum de la meitat més un.

2. Els membres de Ia Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les sessions que
s'estableixin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assisténcia
del president o presidenta i del/de la secretarilitria o de les persones que el
substitueixin, és necessária sempre.

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

- Amb relació a la celebració de les reunions de Junta Directiva, es preveu la
possibilitat de mantenir les reunions'per mitjá de videoconferéncia o d'altres
formes de comunicació telemática, sempre que se 'n pugui garantir la
identificació dels assistents, la continuitat de la comunicació, la possibilitat
d'intervenir en les deliberacions i I'emissió del vot.

- Per aquesta modalitat telemática de returió, s'entendrá, en qualsevol cas, que la
reunió se celebra al lloc on, en aquell moment, es troba la persona que la
presideix.

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 tergos
del seus membres.

2. També pot nomenar, amb el mateix quórum, un o uns quants mandataris per exercir
la funció que els confii amb les facultats que consideri oportú conferir-los en cada
cas.
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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 I'acta de la sessió anterior perqué s'aprovi o es

rectifiqui, si és procedent.

Capítol V

La presidéncia i la vicepresidéncia de I'associació

Lrticle22

1. El president o presidenta de I'associació també ho és de la Junta Directiva.

2. Les funcions própies del president o presidenta són:

a) Dirigir i representar legalment I'associació, per delegació de I'Assemblea General i de
la Junta Directiva.

b) Presidir i dirigir els debats, tant de les sessions de I'Assemblea General com de les de
la Junta Directiva.

c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.

d) Establir la convocatória de les sessions de I'Assemblea General i de la Junta Directiva.

e) Visar les actes i els certificats confeccionats peVper la secretari/ária de I'associació.

0 Les atribucions restants própies del cárrec i les que li deleguin l'Assemblea General i
la Junta Directiva.

3 . En cas d'abséncia o malaltia, eVla president/a és substituit/da, per aquest ordre, peVper la
vicepresidentla o eUla vocal de més edat de la Junta Directiva. E1 mateix passa amb
l'abséncia o malaltia deVla vicepresident/a. En cas que el vocal de més edat de la Junta
Directiva ja estigui assumint la presidéncia a mode substitució, passará a substituir ellla
vicepresident/a ellla següent vocal de més edat de la Junta Directiva.

Capítol VI
La tresoreria i la secretaria

Article 23

EUla tresorerlatéla funció de custodiar i controlar els recursos de I'associació, com també
elaborar el pressupost, el balang i la liquidació de comptes. Ha de portar un llibre de caixa.
Ha de signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Ha de pagar les factures
que aprovi la Junta Directiva, les quals ha de visar préviament el president o presidenta, i
ingressa el que sobra en dipósits oberts en establiments de crédit o d'estalvi.

EUla vocal de més edat de la Junta Directiva ha de substituir ellla tresorer/a en cas d'abséncia
o malaltia. En cas que el vocal de més edat de la Junta Directiva ja estigui assumint la
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presidéncia o vicepresidéncia a mode substitució, passará a substituir
següent vocal de més edat de la Junta Directiva.

Article24

EVla secretartliriaha de custodiar la documentació de I'associació, aixecar i signar les actes
de les reunions de I'Assemblea General i de la Junta Directiva, redactar i autoritzar els
certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre d'associats.

EVla vocal de més edat de la Junta Directiva, per aquest ordre, han de substituir eVla
secretari/ária en cas d'abséncia o malaltia. En cas que el vocal de més edat de la Junta
Directiva ja estigui assumint la presidéncia, la vicepresidéncia o la tresoreria a mode
substitució, passará a substituir ellla secretarlitria eVla següent vocal de més edat de la Junta
Directiva.

Capítol \{I
Els vocals

''Article 25

Els vocals tenen les obligacions própies del seu cárrec com a membres de la Junta Directiva,
i també les que sorgeixin de les delegacions o comissions de treball que 1a mateixa Junta
Directiva els encomani.

Capítol VIII
Les seccions territorials de IiIAI

Article 26 Creació de la secció

L'IAI podrá constituir tantes seccions com consideri convenient, dins del territori de les Illes
Balears i Pitiüses, quan existeixin les condicions per fer-ho. La creació i constitució de
qualsevol secció territorial, I'han de plantejar els membres de I'associació que vulguin formar-
los, que n'han d'assabentar a la Junta Directiva. La Junta Directiva, un cop valorada una
mínima viabilitat de la secció, convocará una assemblea general extraordinária, a fr i efecte
que aquesta prengui I'acord definitiu de constituir-la.

Article 27. Funcionament de la secció

a) Cada secció tendra el seu propi Reglament Intem, que será redactat i aprovat per la
própia secció per al seu funcionament intern i d'acord amb les nornes d'aquests estatuts,
i homologats per I'Assemblea General de I'IAI.

b) En qualsevol cas, la secció de I'IAI disposará d'una Junta formada per almenys tres
vocals: un será el representant de la secció a la Junta Directiva, 1 'altre será el

+
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secretari/ári a de la secció i I'altre el tresorer/a. Els cárrecs seran nornenats de forma
democrática, entre els socis/sócies de la secció i la seva durada será.-de tres anys, i
podran ser reelegits.

c) La secció tendra economia própia i haurá de cobrir les seves própies' despeses,
presentant anualment un pressupost amb les entrades i les despeses, que s'adjuntará al
pressupost general de I'Associació. Per aixó, portará el corresponent llibre de caixa,
mantenint la comptabilitat al dia i d'acord amb els pressupostos generals préviament
aprovats a l'Assemblea General de I'IAI. La contribució al finangament de les despeses
comuns de I'IAI es fixa en un 25oA de les quotes anuals que recapti i que es faran
efectives en el primer trimestre de cada any.

Capítot IX
Les comissions i els grups de treball

Article 28

1. La creació i constitució de qualsevol comissió i grup de treball I'han de plantejar els
membres de I'associació que vulguin formar-lo, i n'han d'assabentar la Junta Directiva
i explicar les activitats que s'han proposat dur a terme.

2. Les comissions es crearan per a poder treballar amb temátiques que depassin les
meres funcions de I'IAI i normalment actuaran de forma coordinada amb d'altres
entitats per a resoldre o donar resposta a qüestions que afectin, la societat i la cultura
de les Illes Balears i Pitiüses, així com les seves poblacions i territoris, el món
associatiu en general i més particularment el desenvolupament transdisciplinar del
coneixement científic.

3. Els grups de treball tendiran a I'especialització en diferents ámbits d'estudi de
I'antropologia i prendran un caire autónom a fi de poder aprofundir en els aspectes
que els hi siguin pertinents i així poder optar també a la participació en línies de
subvenció destinades a entitats amb finalitats específiques.

Capítol X

El regim electoral

Article 29

La Junta Directiva ha de convocar eleccions, com a mínim, un mes abans del termini de
ftnalització del mandat.

Article 30

L'Assemblea General ha d'elegir els membres de la Junta Directiva mitjangant votació per
sufragi lliure i secret, en sessió extraordinária de carácter electoral convocada a aquest efecte.

t2
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Tendran dret a vot per a I'elecció i a ser elegits cárrecs de la Junta
majors d'edat que estiguin al corrent de les obligacions amb I'associació en
tengui lloc l'Assemblea General.

Article 31

1. Els socis que vulguin presentar-se a I'elecció ho han de comunicar ala Junta Directiva,
com a mínim, quinze dies abans dela data en qué hagin de tenir lloc les eleccions. La
Junta Directiva ha de publicar les candidatures en els cinc dies següents, moment en qué
comengará un termini de cinc dies per formular-hi reclamacions. Les reclamacions s'han
de resoldre en els tres dies següents a I'exhauriment del termini.

2. Els socis que ho desitgin es poden agrupar i constituir una candidatura completa,
integrada per tants de candidats com cárrecs s'hagin d'elegir. El soci o la sócia que
I'encapgali ha de fer la comunicació oportuna a la Junta Directiva, seguint el procediment
establert en I'apartat anterior.

Article 32

l. La mesa electoral ha d'estar formada pel president o presidenta, pel/per la
'" secretari/ária i per un altre membre de la Junta Directiva, sempre que no siguin

candidats, o si no per les persones que estatutáriament els substitueixin.

2. La mesa electoral s'ha de constituir el mateix dia en qué tengui lloc I'Assemblea
General i s'han de comprovar les candidatures presentades dins el termini i en la forma
escaient per proclamar seguidament les candidatures elegibles.

Article 33

1. Cada soci o sócia ha de dipositar el seu vot en I'uma electoral. S'ha de proclamar la
candidatura que hagi obtingut més vots. En cas d'empat, en el mateix acte s'ha de fer
una nova votació entre les candidatures empatades i s'ha de proclarnar la candidatura
que hagi aconseguit més vots.

2. En cas que només s'hagi presentat una candidatura, no s'ha de fer la votació i s'ha de
proclamar elegida la candidatura presentada.

Capítol XI
El régim econdmic

Article 34

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.
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Article 35

Els recursos económics de I'associació es nodreixen de:

- Les quotes que fixa I'Assemblea General per als seus membres.

- Les subvencions oficials o particulars.

- Les donacions, les heréncies o els llegats.

- Les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que es puguin obtenir

Article 36

Tots els membres de I'associació tenen I'obligació de sostenir-la económicament, mitjangant
quotes, de la manera i en la proporció que determini I'Assemblea General, a proposta de la
Junta Directiva. L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periódiques
mensuals 

-que 
s'han d'abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la

Junta Directiva - i quotes extraordináries.

Article 37

,*L'exercici económic coincideix amb I'any natural i queda tancat el31 de desembre

Capítol XfI
El régim disciplinari

Article 38

L'órgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sócies.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions
corresponents poden abragar des d'una amonestació fins a I'expulsió de I'associació, d'acord
amb el que estableixi el reglament intem.

El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüéncia d'una denúncia o
comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita
I'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiéncia prévia
del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues
terceres parts dels membres de la Junta Directiva, I'adopta aquest drgan de govem també dins
d'un període de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones
interessades hi poden recóruer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho,
davant la primera assemblea general que tengui lloc.
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Capítol XIII
La dissolució

Article 39

Les associacions es dissolen pel compliment de les finalitats que en

:>

la
creació i, si no, per la voluntat dels associats expressada en I'Assemblea
a aquest efecte, així com fambé per les causes determinades en l'article 39 del Codi civil i
per senténcia judicial ferma.

Article 40

1. Un cop acordada la dissolució, I'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes
tant pel que fa a la finalitat dels béns i drets de I'associació com alafinalitat I'extinció i
la liquidació de qualsevol operació pendent.

2. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva
responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret
voluntáriament.

3. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat privada
sense afany de lucre que, en l'ámbit territorial d'actuació de l'associació, hagi destacat
més en I'estudi del desenvolupament de la investigació i divulgació científica de
I'antropologia i en el seu defecte, de les ciéncies socials i/o humanitats.

4. Les funcions de liquidació i execució dels acords a qué fan referéncia els punts anteriors
d'aquest mateix article són competéncia de la Junta Directiva, si I'Assemblea General no
ha conferit aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest
efecte.

DILIGENCIA: Per fer constar que aquests estatuts de l'Institut d'Antropologia de les Illes
IAI han quedat redactats incloent-hi les modificacions acordades en la sessió de I'assemblea
general extraordinária que ha tingut lloc amb aquesta finalitat el dia 8 de juliol de 2020.

El Secretari

Vist i plau

El Presidentt

Ángel Cernuda Cladera Alejandro N. Miquel Novajra
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