Amb les modificacions aprovades en el Ple del CIM de 22.11.2004 (BOIB núm. 24,
12/02/2005)

ESTATUTS DE L'INSTITUT MENORQUI D'ESTUDIS
A l'empara del que estableix l'article 85 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, es crea
l'organisme autònom de caràcter administratiu anomenat Institut Menorquí
d'Estudis, que es regirà pels següents ESTATUTS:
CAPITOL I. DENOMINACIÓ
ARTICLE PRIMER
La fundació es denominarà Institut Menorquí d'Estudis, en anagrama IME.

CAPITOL II. OBJECTE I NATURALESA
ARTICLE SEGON
L’Institut Menorquí d’Estudis és un organisme autònom local del Consell Insular de
Menorca, adscrit a la seva Presidència, amb personalitat jurídica pròpia, creat pel
CIM i destinat a la recerca, promoció, recuperació i difusió de la cultura de l’illa de
Menorca, així com per esdevenir centre de recepció i intercanvi de pensament i
ciència.
ARTICLE TERCER
L'àmbit d'actuació general de l'Institut Menorquí d'Estudis serà l'illa de Menorca i
per poder dur a terme les finalitats proposades en l'article anterior tindrà capacitat
per a:
A) Crear comissions per a determinades activitats d'investigació i seminaris
dedicats a estudis específics, dins dels límits de la seva missió fundacional i
sempre sota la seva orientació i representativitat.
B) Coordinar els mitjans d'investigació i acció cultural insulars, els criteris que els
regeixen i la seva gestió.
C) Exercir la gestió unificada dels mitjans propis i d'aquells que li puguin
correspondre en virtut d'acords signats.
D) Establir acords i convenis amb altres institucions i entitats públiques i privades.
E) Desenvolupar plans específics de recerca.
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F) Prestar assessorament i orientació en plans i projectes culturals i d'investigació.
G) Incentivar la formació de nous investigadors i potenciar la recerca mitjançant la
concessió de beques, ajuts i premis.
H) Fomentar la creació de biblioteques, museus i laboratoris.
I) Difondre la cultura i els resultats de les recerques.
J) Organitzar cursos, simposis, conferències, col·loquis, exposicions i totes aquelles
activitats que puguin contribuir als objectius científics i culturals de l'Institut.
K) Contractar el personal tècnic i laboral necessari per a atendre els objectius
fixats.
L) Acceptar, si és el cas, delegacions, facultats i funcions que li encomani el
Consell Insular i altres institucions.
ARTICLE QUART
L'IME està obert a la cooperació i al manteniment d'intercanvis amb altres
institucions culturals espanyoles i estrangeres, però fonamentalment amb les del
nostre àmbit propi de la llengua catalana.
ARTICLE CINQUÈ
1. L’IME té capacitat jurídica per:
A) Adquirir i posseir béns de tota casta a títol onerós o gratuït; per obligar-se
contractualment amb qualsevol persona pública o privada i per exercitar accions
conforme a Dret.
B) Disposar dels seus recursos econòmics de la forma que cregui més convenient
a les finalitats que li són pròpies, sense perjudici dels controls que estableix la
legislació vigent i de les condicions relatives a la rendició de comptes que
estableixin el Consell Insular i les altres institucions, entitats o particulars que el
subvencionin o li facin donatius, amb relació a l'ús dels fons lliurats.
2. Així mateix, l'Institut Menorquí d'Estudis també tindrà capacitat per a:
A) Elaborar i modificar el seu Reglament de règim interior, d'acord amb aquests
Estatuts.
B) Elevar al Consell Insular la proposta de reforma dels seus Estatuts, sempre que
això no comporti alteració de les finalitats que li són pròpies.
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C) Fixar el seu domicili.
ARTICLE SISÉ
Amb caràcter general l’IME es regirà pels seus Estatuts i per les disposicions
estatals i autonòmiques que li siguin d’aplicació. En tot allò no previst
expressament, hom s’ajustarà al que resulti de la Llei de consells insulars, de la Llei
reguladora de les bases de règim local i els seus reglaments i de la Llei 30/92, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú. Per expressa remissió de la Llei 53/2003, li seran
aplicables, amb les adaptacions corresponents, els articles 45 a 52 de la Llei
6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració general de
l’Estat.
Particularment, i pel que fa als àmbits que s’enumeren a continuació l’IME, es
regirà per la normativa que s’especifica en cada cas:
-

La contractació administrativa es regirà per la normativa aplicable en matèria de
contractació de les administracions públiques; actualment el RD Legislatiu
2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes de
les administracions públiques i les normes concordants.

-

En matèria de personal es regirà per la normativa aplicable en cada moment al
Consell Insular .

CAPÍTOL III. DURADA
ARTICLE SETÈ
L’IME no s’extingirà si no és per impossibilitat de continuar realitzant les seves
finalitats fundacionals, amb l’acord previ del Consell Insular de Menorca i oït el
Consell Rector.
En el cas que es dissolgui la institució tots els seus béns revertiran íntegrament al
Consell Insular de Menorca, que el succeirà universalment.
CAPÍTOL IV. DOMICILI
ARTICLE VUITÉ
L’Institut Menorquí d’Estudis tindrà la seva seu a Maó, Menorca, a la seu del
Consell Insular. Això no obstant, podrà canviar el seu domicili amb l’acord previ del
Consell Rector.
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CAPÍTOL V. RÈGIM ECONÒMIC
ARTICLE NOVÈ
1. L'Institut Menorquí d'Estudis, com a organisme autònom local, posseirà un
patrimoni propi, vinculat a les seves finalitats específiques, integrat per:
A) Les aportacions del Consell Insular de Menorca.
B) Les subvencions, els auxilis i els donatius que s'obtenguin amb destinació als
serveis propis de la institució.
C) Tots aquells béns que hagin estat adquirits per l'IME o que li hagin estat legats
per altres persones físiques, jurídiques o públiques.
2 . La normativa bàsica aplicable en matèria de patrimoni serà l’aplicable al Consell
Insular de Menorca i particularment el RD 1372/86, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament de béns de les entitats locals, i per les disposicions d’aplicació bàsica
i plena de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions
públiques i concordants.
ARTICLE DESÈ
Els pressupostos de l'IME formaran part integrant dels Pressupostos Generals del
Consell Insular de Menorca.
ARTICLE ONZÈ
Serà competència de la Intervenció del CIM la inspecció de la comptabilitat de
l'IME, d'acord amb els procediments que estableixi el Ple del CIM.
ARTICLE DOTZÈ
L'estat d'ingressos del pressupost esmentat es nodrirà dels recursos següents:
A) Productes dels serveis que li són propis.
B) Donatius, auxilis i llegats.
C) Quantitats expressament consignades en el pressupost del Consell Insular de
Menorca a favor de l'IME, quan no fossin suficients els ingressos determinats en els
dos paràgrafs anteriors.
D) Venda de béns patrimonials.
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E) Subvencions i préstecs d'entitats públiques i privades.
ARTICLE TRETZÈ
En matèria de gestió pressupostària l'IME es regirà per les disposicions vigents en
l'àmbit de règim local.
CAPÍTOL VI. ESTRUCTURA ORGÀNICA
A. DE LES SECCIONS
ARTICLE CATORZÈ
L'Institut Menorquí d'Estudis s'estructurarà en seccions, que correspondran als
àmbits de recerca i divisió disciplinar que es considerin més adequats per a
l'acompliment dels objectius de l'Institut.
Serà competència de les seccions complir les finalitats de l'Institut en l'àmbit
científic i cultural corresponent, en la forma que s'estableixi al Reglament de Règim
Intern.
ARTICLE QUINZÈ
La creació, supressió, fusió o modificació de seccions correspondrà al Consell
Rector, a proposta del Consell Científic i amb l’acord previ d'aquest que impliqui,
com a mínim, el vot favorable de les dues terceres parts dels seus membres.
Els acords a què fa referència aquest article seran comunicats al Consell Insular de
Menorca i als organismes corresponents, perquè en tenguin coneixement.
ARTICLE SETZÈ
A) Cada secció estarà regida per un Cap de Secció, elegit per majoria entre els
seus membres.
B) Seran competències del Cap del Secció:
-

Convocar i presidir les reunions de secció.

-

Representar la secció en els òrgans de l'IME previstos en
estatuts.

-

Actuar en nom de la secció, i de l'IME si escau, en tots els casos que
afectin l'àmbit d'activitats de la secció.

aquests
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C) La secció es reunirà, com a mínim, dues vegades a l'any i sempre que ho
decideixi el Cap de Secció o a petició de cinc dels seus membres.
B. DELS MEMBRES
ARTICLE DISSETÈ.
Seran membres de l'Institut Menorquí d'Estudis els que hagin estat admesos pel
Consell Científic a proposta de la secció corresponent.
Els membres cessaran quan les circumstàncies així ho aconsellin, per renúncia de
la persona interessada, o a proposta de la secció, per acord del Consell Científic.
ARTICLE DIVUITÈ
L'Institut podrà nomenar com a:
A) Membres corresponents, adscrits a una secció, aquelles persones individuals
que per les seves dots o qualitats, o altres especials circumstàncies, puguin
col·laborar amb l'Institut.
B) Membres d'honor, aquelles persones individuals que per la seva trajectòria
intel·lectual al llarg de la seva vida, o altres especials circumstàncies, es considerin
mereixedores d'aquest nomenament.
C) L'Institut Menorquí d'Estudis podrà, en determinades circumstàncies, acreditar
una vinculació temporal de determinades persones o col·lectius a algunes de les
seccions per a la realització de projectes de recerca concrets, i aquestes persones
o col·lectius seran nomenats col·laboradors de l'IME.
L'Institut Menorquí d'Estudis podrà nomenar com a:
D) Entitats col·laboradores, aquelles societats o institucions que cooperin en el
desenvolupament cultural de Menorca.
E) Moviments ciutadans adherits, aquelles entitats ciutadanes que cooperin també
en el desenvolupament cultural de l'illa de Menorca.

CAPÍTOL VII. ÓRGANS DE GOVERN
ARTICLE DINOVÈ
1. Els òrgans de govern de l'IME es classifiquen en col·legiats i unipersonals.
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2.Són òrgans col·legiats de l'IME el Consell Rector, el Consell Científic i el Consell
Assessor.
3. Són òrgans unipersonals de l'IME el President de l'IME, el President del Consell
Científic, el Coordinador Científic, el Secretari de l'IME i el Gerent.
4. Posen fi a la via administrativa els actes i acords adoptats pels òrgans amb
potestats resolutòries i qualsevol altre òrgan que actuï per delegació d’aquests.
Contra aquests acords únicament es podran interposar els recursos administratius
que estableix per a aquest tipus d’actes la normativa general que regula el règim
jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú.
ARTICLE VINTÈ.
El Consell Rector de l’IME serà constituït per:
A)

El President del CIM, el qual n'ostentarà la presidència, o persona en qui
delegui.

B) El President del Consell Científic.
C) Els caps de Secció.
D) El coordinador científic.
E) El Gerent de l'IME, amb veu i sense vot.
F) L'Interventor del CIM, o funcionari en qui delegui, amb veu i sense vot.
ARTICLE VINT-I-UNÈ
Són competències del Consell Rector:
A) Exercir la gestió de l'IME.
B) Aprovar les despeses derivades de l'aplicació dels programes d'actuació de
l'IME, que el President l'hi pugui delegar.
C) Proposar inicialment els pressupostos anuals i traslladar-los al Consell Insular
de Menorca per a la seva aprovació.
D) Proposar inicialment la liquidació dels pressupostos anuals i traslladar-la al
President del Consell Insular de Menorca
per a la seva aprovació.
E) Informar i tramitar la modificació dels Estatuts, a proposta del Consell Científic.
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F) La creació, supressió, fusió o modificació de Seccions, a proposta del Consell
Científic.
G) La designació dels membres de l'IME, de les entitats col·laboradores i dels
moviments ciutadans adherits, a proposta del Consell Científic.
H) L'aprovació i modificació del Reglament de Règim Intern.
I) La resolució de qualsevol altra qüestió que faci referència a la vida col·lectiva de
la institució.
ARTICLE VINT-I-DOS
El Consell Científic, definit com a òrgan col·legiat encarregat de la gestió tècnica,
serà constituït per:
A)

El President.

B)

Els Caps de Secció.

C)

Dos membres ordinaris per secció.

D) El Coordinador Científic.
ARTICLE VINT-I-TRESÈ
Són competències del Consell Científic:
A) Dictaminar els assumptes relatius a les activitats pròpies de l'IME definides en
l'article tercer d'aquests estatuts.
B) Preparar i executar els programes anuals d'actuació científica, recollint les
propostes de les seccions.
C) Presentar els avantprojectes del pressupost.
D) L'admissió de nous membres.
E) Qualsevol altre que, en aplicació d'aquests estatuts, li pugui esser atribuïda.
ARTICLE VINT-I-QUATRÈ
El Consell Científic, convocat pel seu President, es reunirà com a mínim cada
trimestre en sessió ordinària. També podrà reunir-se en sessió extraordinària, a
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petició d'un terç dels seus membres o d'una de les seccions, segons les condicions
previstes al Reglament de Règim Intern.
ARTICLE VINT-I-CINQUÈ
El Consell Assessor de l'IME, definit com a òrgan col·legiat encarregat de la gestió
assessora, serà constituït per:
A) El President del CIM, que n'ostentarà la presidència.
B) El Conseller de Cultura del CIM, que n'ostentarà la vice-presidència.
C) El President del Consell Científic.
D) Un representant de cada municipi de l'illa.
E) Dues persones en representació de les entitats col·laboradores.
F) Dues persones en representació dels moviments ciutadans adherits.
G) Els Caps de Secció de l'IME.
H) Aquelles persones representants de les institucions culturals i científiques de
l'illa, nomenades per l'IME previ dictamen del mateix Consell Assessor.
I) El Coordinador Científic.
ARTICLE VINT-I-SISÈ
Són competències del Consell Assessor:
A) Informar sobre la creació, supressió, fusió o modificació de les seccions i/o dels
òrgans establerts de l'IME, així com de qualsevol altre canvi d'estatuts.
B) Esser informat sobre l'admissió de nous membres, entitats col·laboradores i
moviments adherits.
C) Proposar qualsevol iniciativa que contribueixi a la consecució dels objectius de
l'IME.
D) Impulsar la col·laboració i coordinació de les activitats de l'IME amb les diverses
institucions públiques i privades de
Menorca.
ARTICLE VINT-I-SETÈ
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1. El president de l'IME serà el president del Consell Rector, o sigui el president de
la corporació o persona en qui delegui; exercirà la representació pública de l'IME i
s'encarregarà de dur a terme els acords dels diferents òrgans de govern de la
institució.
2. Seran competència del President de l'IME els actes d'execució pressupostària
que la legislació vigent atribueixi als presidents de les entitats locals.
ARTICLE VINT-I-VUITÉ
1. El President del Consell Científic serà elegit entre els membres ordinaris de l'IME
pel Consell Científic, per majoria absoluta dels seus membres, i nomenat pel
President del CIM.
2. El President del Consell Científic ho serà per un període de tres anys i podrà
esser reelegit.
ARTICLE VINT-I-NOVÈ
1. El coordinador científic és el titular del màxim òrgan de direcció de l’IME. El seu
nomenament correspondrà al president del Consell Rector, a proposta del Consell
Científic, i haurà de recaure en un funcionari de carrera o laboral al servei de les
administracions públiques o en un professional del sector privat, titulats superiors
en ambdós casos, i amb més de cinc anys d’exercici professional en el segon cas.
2. El coordinador científic assistirà a les reunions del Consell Rector i del Consell
Assessor amb veu i vot.
3. Correspondrà al coordinador científic de l’IME:
a) Per una banda la coordinació i el control immediat de l’activitat científica de
l’IME.
b) Per altra banda, li correspondrà la direcció de la gestió administrativa i
econòmica ordinària de l’IME, així com la direcció i responsabilitat directa del seu
personal, sempre d’acord amb les directrius que rebi de la presidència i del Consell
Rector en l’àmbit de les seves respectives competències. Per a l’exercici
d’aquestes competències comptarà amb el suport del gerent i/o de les persones
responsables de la Secretaria i la Intervenció de l’Institut.
c) Finalment exercirà totes les competències que expressament li deleguin els
altres òrgans de l’IME.
4. El càrrec de coordinador científic serà compatible amb el de membre de l'IME.
ARTICLE TRENTÈ
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El Secretari de l'IME serà el Secretari General del Consell Insular, el qual podrà
delegar en un funcionari de l'esmentat organisme.
El secretari de l'IME haurà d'assistir a les reunions dels consells Rector i Assessor,
amb veu però sense vot, i assessorarà jurídicament i administrativament els òrgans
de govern.
El Secretari de l'IME estendrà acta de cada reunió en el llibre corresponent. Les
actes seran signades per ell, amb el vist-i-plau del president respectiu. També li
correspondrà la custòdia de les actes, la notificació dels acords i la preparació de
les sessions.
ARTICLE TRENTA-UNÈ
1. Per donar suport a la gestió administrativa i econòmica de l'IME es podrà crear
una plaça de gerent, vinculada a la plantilla de l’IME, que es podrà proveir bé amb
personal propi o bé amb personal adscrit a altres administracions, sempre de
conformitat amb la normativa sobre funció pública que els sigui aplicable.
2. Seran funcions del gerent:
a) Donar suport al coordinador científic en la gestió administrativa i econòmica de
l’IME.
b) Elaborar les propostes per a la contractació d’obres, serveis, subministraments i
en general de totes aquelles contractacions que siguin necessàries per la
consecució de les finalitats de l’IME.
c) La preparació de la documentació i informació que siguin necessàries perquè
l’òrgan corresponent del Consell Insular pugui dur a terme correctament el
control d’eficàcia sobre la gestió de l’IME, així com els controls específics sobre
l’evolució de les despeses de personal i la gestió dels seus recursos humans.
d) Realitzar els actes d’execució pressupostària d’acord amb el que estableixin en
cada moment les bases d’execució del pressupost.
e) Preparar la memòria i els pressupostos de l’IME, i també la liquidació i rendició
de comptes.
f) Realitzar l’inventari general de béns de l’IME, mantenir-lo en estat de permanent
actualització i remetre’l a l’òrgan que correspongui per a la seva aprovació i
rectificació anual.
g) Exercir qualsevol altra competència per delegació de la presidència o del
Consell Rector de l’IME.
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3. El gerent assistirà amb veu i sense vot a les reunions del Consell Rector
4. En el cas de vacant de la plaça de gerent les seves funcions seran assumides
temporalment pel personal de l'IME que designi el Consell Rector o bé per personal
del Consell Insular de Menorca a qui s’encomanin aquestes funcions, amb la
conformitat prèvia del Consell Rector.
ARTICLE TRENTA-DOSÈ
Els membres de l'IME no percebran cap mena de sou, llevat de les despeses que
puguin derivar-se de l'exercici del seu càrrec, amb l’acord previ del Consell
Rector.>>
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