EDICTE
Publicat en el BOIB núm. 126, de 19.10.2002, anunci relatiu a l'acord adoptat pel
Consell Executiu de l'Institut Menorquí d'Estudis, en reunió de 30 de setembre de
2002, pel qual s'aprova inicialment el REGLAMENT DE RÈGIM INTERN I
FUNCIONAMENT DE L'INSTITUT MENORQUÍ D'ESTUDIS (IME), sense que dins
del termini legal d'exposició al públic s'hagi presentat cap reclamació ni
suggeriment al respecte, s'entén elevada a definitiva la seva aprovació, fent-se
públic el text íntegre:

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN I FUNCIONAMENT DE L’INSTITUT
MENORQUÍ D’ESTUDIS (IME).
Exposició de motius
De conformitat amb els seus Estatuts correspon a l’IME, l’aprovació del seu
reglament de règim intern amb la finalitat de desenvolupar i completar les
disposicions establertes en els seus Estatuts pel que fa al funcionament ordinari
dels seus diferents òrgans.
Ja els primers Estatuts de l’IME exigien l’elaboració d’un Reglament de Règim
Intern (RRI) per completar algunes qüestions referents al funcionament de l’Institut
no directament previstes als Estatuts; en compliment d’aquesta disposició el 25 de
setembre de 1986, el Consell General de l’IME aprovà un RRI, a proposta del
Consell Científic. Uns anys més tard, el 10 de febrer de 1990, el Consell Científic
aprovà unes Normes de Funcionament en substitució de l’anterior RRI, després
de què el Ple del Consell Insular aprovés, el mes de juny de 1989, una modificació
dels Estatuts de l’IME, en els quals desapareixia el Consell General i es creava el
Consell Assessor.
Més endavant el 23 d’abril de 1993, el CIM aprovà una nova modificació dels
Estatuts, en els quals s’introduí la figura del Coordinador Científic.
Actualment, transcorreguts uns anys des de l’aprovació de les darreres
modificacions estatutàries i sobretot de l’aprovació de les darreres normes de
funcionament intern, es considera necessari d’aprovar un nou reglament de règim
intern més adequat a les necessitats actuals de l’IME. D’altra banda també es
considera convenient de regular dues de les principals línies d’actuació a través de
les quals l’IME materialitza les finalitats que li són pròpies com són per una banda
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la concessió d’ajuts, fonamentalment a la investigació i d’altra banda l’edició de
llibres.
Per tot l’anteriorment exposat i d’acord amb l’establert pels articles 6è i 21è dels
Estatuts s’aprova el següent Reglament de Règim Intern, que pretén regular el
funcionament bàsic de l’IME, més enllà de les qüestions generals.
TIT I. DE LA COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS
CAP I . DE LES SECCIONS
Art. 1 De la determinació de les seccions:
Les Seccions de l’IME són les següents:
- Llengua i literatura
- Història i arqueologia
- Ciències naturals
- Ciències socials
- Ciència i tècnica
Art. 2 De les competències de les seccions;
1. Són competències generals de les seccions de l’IME complir les finalitats de
l’Institut en l’àmbit cultural i científic corresponent.
2. Són competències particulars de les seccions:
a) Elaborar i proposar al Consell Científic programes d’actuació en el seu
àmbit científic i cultural.
b) Informar les propostes de beques i ajuts de recerca que afectin el seu
àmbit científic i cultural.
c) Informar els llibres i qualsevol altre projecte d’edició o coedició
corresponent al seu àmbit científic i cultural.
d) Assessorar el coordinador científic sobre els continguts dels cursos i
seminaris que s’organitzin corresponents al seu àmbit científic i cultural
e) Elegir el cap de Secció i els 2 membres vocals que han de representarla al Consell Científic, així com designar els membres suplents que
puguin substituir-los quan sigui necessari.
f) Proposar al Consell Científic l’admissió de nous membres i, si s’escau, el
seu cessament.
g) Sol·licitar la convocatòria del Consell Científic.
h) Qualsevol altra que, en el marc de les seves competències li assigni el
Consell Científic.
Art. 3 Dels membres de les seccions:
La proposta d’admissió de nous membres es farà d’acord amb el següent
procediment:
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a) La proposta d’admissió de nous membres serà presentada per un
mínim de dos membres de la secció i anirà acompanyada d’escrit
explicatiu, juntament amb el currículum de la persona proposada.
b) La convocatòria de la reunió de la secció haurà d’incloure
expressament com a punt de l’ordre del dia la proposta d’admissió i els
membres de la secció rebran còpia del currículum i de l’explicació de la
proposta.
c) La secció decidirà per majoria si la proposta s’eleva al Consell Científic.
d) El Cap de secció comunicarà l’acord al president del Consell Científic,
acompanyat del currículum i de l’explicació de la proposta.
Art. 4 Del cap de Secció, dels vocals representants de la Secció al Consell
Científic i del secretari:
1. El cap de Secció i els dos vocals representants al Consell Científic seran
escollits per majoria dels membres de la secció per un període de dos anys
i seran reelegibles. Els membres electes cessaran per mort, renúncia o
remoció. Aquesta podrà ser promoguda per un terç dels membres de la
secció i exigirà una votació favorable de la majoria absoluta dels seus
membres, en una reunió extraordinària convocada a l’efecte.
2. En cas de vacant del cap de Secció, aquesta elegirà el nou càrrec en una
reunió convocada en el termini màxim d’un mes des de la producció de la
vacant.
3. Un dels vocals serà designat com a secretari de les reunions de secció i
aixecarà acta dels acords, còpia de la qual serà tramesa al Consell
Científic.
Art. 5 De les reunions de les seccions i del règim d’adopció d’acords:
1. La secció es reunirà, com a mínim, dues vegades l’any i sempre que ho
decideixi el cap de Secció o a petició de 5 dels seus membres.
2. Els acords es prendran per majoria de vots dels membres presents,
excepció feta del previst als punts 1 i 2 de l’article 4, que requeriran la seva
adopció per majoria absoluta.

CAP II. DE LES COMISSIONS ENTRE SECCIONS
Art. 6 De les comissions entre seccions:
1. El Consell Científic podrà aprovar la creació de Comissions de treball
formades per membres d’una o més seccions amb la finalitat de portar a
terme una actuació o un programa d’actuació o de seguiment de forma
estable.
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2. Els membres que formin part d’aquestes Comissions seran elegits per les
Seccions d’entre els seus membres, elecció que es comunicarà al Consell
Científic per a la seva ratificació.
3. Cada Comissió entre Seccions, un cop constituïda, elegirà un coordinador
entre els seus membres, que presidirà les reunions i haurà d’informar
davant el Consell Científic.

CAP III. DEL CONSELL CIENTÍFIC
Art. 7 De les competències del Consell Científic:
1. L’admissió de nous membres de l’IME, prevista a l’article 23, ap. d) dels
Estatuts, es decidirà per majoria absoluta, a proposta de la Secció a la qual
s’adscriurà el nou membre. La proposta d’admissió haurà de figurar
nominalment a l’ordre del dia de la reunió i els membres del CC rebran
còpia del currículum del proposat i la justificació de l’acord de la Secció
proposant. Els membres del CC que no puguin assistir a la reunió podran
fer arribar el seu vot per correu, en sobre tancat, dirigit al President del CC.
2. L’admissió de membres corresponents, membres d’honor, col·laboradors,
entitats col·laboradores i moviments socials adherits es decidirà per majoria
absoluta del CC.
3. La proposta de modificació dels Estatuts exigirà acord de la majoria
absoluta dels membres del CC. El text modificat serà comunicat al Consell
Executiu per la seva informació i tramitació.
Art. 8 Del president del Consell Científic:
1. El president del Consell Científic serà elegit per majoria absoluta dels seus
membres d’entre els membres ordinaris de l’IME per un període de tres
anys i podrà ser reelegit i ocupar el càrrec consecutivament fins a un màxim
de dos mandats. La convocatòria de la reunió inclourà expressament en el
seu ordre del dia l’elecció del càrrec de president del Consell Científic, amb
indicació nominal dels candidats existents. L’acord d’elecció del president
del CC serà comunicat al president del CIM per al seu nomenament.
2. El president del CC cessarà per mort, renúncia o remoció. Aquesta podrà
ésser promoguda per cinc membres del CC i exigirà una votació favorable
de la majoria absoluta dels seus membres, en una reunió extraordinària
convocada a l’efecte.
3. En cas de vacant del president del CC, aquest elegirà el nou càrrec en una
reunió convocada en el termini màxim d’un mes des de la producció de la
vacant.

Art. 9 Del coordinador científic
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1. La proposta de coordinador científic, prevista a l’article 29 dels Estatuts,
exigirà la votació favorable de la majoria absoluta dels membres del CC i
serà comunicada al president del Consell Executiu per al seu nomenament.
2. El coordinador científic actuarà com a secretari del Consell Científic i
aixecarà acta dels seus acords.

CAP IV. DEL CONSELL EXECUTIU
Art. 10 De les reunions del Consell Executiu i del règim d’adopció d’acords:
1. El Consell Executiu es reunirà, com a mínim, una vegada al mes i sempre
que ho decideixi el seu president o a petició de quatre dels seus membres.
2. Els acords del Consell Executiu es prendran per majoria dels seus
membres, excepció feta dels casos prevists als punts D), E) i F) de l’article
21è dels Estatuts, en què caldrà acord adoptat per la majoria absoluta dels
seus membres. En tots els casos, el president dirimirà l’empat amb els seu
vot.

CAP V. DEL CONSELL ASSESSOR
Art. 11 De les reunions del Consell Assessor:
El Consell Assessor es reunirà quan ho decideixi el seu president o a proposta del
Consell Executiu o del Consell Científic, per acord majoritari d’aquests òrgans.
Art. 12 Dels membres del Consell Assessor:
Els membres del Consell Assessor, prevists als punts D), E), F) i H), seran elegits
d’acord amb el procediment que, en cada cas, estableixi el Consell Executiu.

CAP VI. DISPOSICIONS GENERALS
SOBRE LA CONVOCATÒRIA I
CELEBRACIÓ DE LES SESSIONS DELS ÒRGANS COL·LEGIATS DE L’IME.
Art. 13 De la convocatòria i constitució de les reunions:
1. La convocatòria de reunions, tant ordinàries com extraordinàries, a les
quals es fa referència tant als Estatuts com a aquest RRI, les realitzarà
aquell a qui correspon la seva presidència, per escrit, amb una antelació
mínima de set dies.
2. La convocatòria especificarà el dia, l’hora i el lloc de reunió, com també
l’ordre del dia. No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte
no inclòs a l’ordre del dia, tret que es trobessin presents tots els membres
de l’òrgan col·legiat i fos declarada la urgència de l’assumpte pel vot
favorable de la majoria.
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3. Per a la vàlida constitució de la reunió caldrà l’assistència d’un mínim d’un
terç dels seus membres, en primera convocatòria. Quedarà vàlidament
constituïda en segona convocatòria sigui quin sigui el nombre de membres
presents. La reunió en segona convocatòria es farà mitja hora després de la
primera i en el mateix lloc, i s’haurà d’haver anunciat amb la primera
convocatòria.
4. En tot allò no previst en matèria en aquest RRI en matèria de convocatòries
i adopció d’acords acords s’aplicarà, amb caràcter supletori, l’article 22 i
següents de la Llei 30/92 de 26 de novembre sobre procediment
administratiu.

TIT II. DE LA CONCESSIÓ D’AJUTS

CAP. I. AJUTS PÚBLICS A LA INVESTIGACIÓ
Art. 14 Disposicions generals relatives al procediment de concessió d’ajuts:
1. Amb caràcter general, les beques i premis seran objecte de convocatòria
pública que preveurà obligatòriament unes bases i un termini de
presentació de sol·licituds. En supòsits excepcionals i degudament
justificats es podran concedir ajuts sense convocatòria prèvia.
2. Els premis seran atorgats per un jurat nomenat prèviament pel Consell
Executiu a proposta del coordinador científic.
Art. 15 Ajuts de caràcter ordinari:
Amb caràcter ordinari, les beques d’investigació d’import inferior o igual a 4500
euros seran atorgades pel Consell Executiu a proposta del Consell Científic. El
Consell Científic demanarà a les Seccions que dictaminin les sol·licituds de beca
corresponents al seu àmbit científic i cultural seguint uns criteris comuns o pautes
de puntuació.
Art. 16 Ajuts de caràcter extraordinari:
Seran considerats projectes extraordinaris d’investigació els derivats de sol·licituds
que presentin un pressupost superior a 4500 euros. El Consell Científic, a la vista
de l’informe de la Secció corresponent podrà proposar al Consell Executiu els
següents tipus d’acord:
a) el rebuig del projecte extraordinari;
b) la concessió d’una beca ordinària, no superior a 4500 euros,
condicionada a que el projecte obtingui d’altres entitats o persones la
resta del finançament pressupostat;
c) l’acceptació de la proposta com a projecte extraordinari d’investigació i
concedint un ajut superior a 4500 Euros; en aquest cas l’IME gestionarà
el conjunt del pressupost i si s’obtenen ajuts o ingressos d’altres fonts
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l’IME carregarà el 10% sobre aquests en concepte de despeses
d’administració.

CAP.II. PROJECTES PROPIS DE L’IME
Art. 17 Dels projectes propis d’investigació:
1. Seran projectes propis d’investigació aquells promoguts directament per
l’IME. La seva aprovació correspon al Consell Executiu a proposta del
Consell Científic, i podran tenir el seu origen en el projecte d’una de les
Seccions de l’IME, en l’encàrrec d’una administració o empresa, o en
l’aplicació d’un conveni de col·laboració amb una altra institució o entitat. En
el supòsit d’obtenir ajuts o ingressos d’altres fonts, l’IME carregarà el 10 %
sobre aquests en concepte de despeses d’administració.
2. En cas necessari, en el marc dels projectes propis d’investigació aprovats o
en marxa, es podran concedir beques de col·laboració o prorrogar les
beques concedides sense necessitat d’una convocatòria general de beques
de l’IME. Tanmateix la convocatòria d’aquestes beques específiques també
serà objecte de publicitat i s’informarà especialment als membres de les
Seccions dels àmbits científics i culturals corresponents, per a que puguin
presentar les seves candidatures.

CAP. III. DISPOSICIÓ GENERAL SOBRE AJUTS
Art. 18 De la participació de les seccions en la concessió d’ajuts:
En la concessió de beques, premis i qualsevol altre ajut o acció de suport a
projectes d’investigació o altre formes de foment de la ciència i la cultura, es
vetllarà per la participació de les seccions en funció de l’àmbit científic i cultural
corresponent. Tal participació podrà ser directa o per mitjà d’una comissió entre
seccions en el cas d’àmbits interdisciplinaris.

TIT III. DE L’EDICIÓ DE LLIBRES
CAP. I. EDICIONS DE L’IME
Art. 19 De la presentació de propostes d’edició:
1. Les propostes de edició, tant d’originals ja elaborats com en forma de
projecte, es remetran al Coordinador Científic, que en valorarà inicialment
l’interès i les remetrà a la Secció corresponent, segons l’àmbit científic o
cultural del tema que tracti.
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2. La proposta d’edició en forma de projecte haurà de fer-se per escrit, amb
indicació del títol, autor o autors, índex aproximat, resum del contingut,
nombre de planes previstes i data probable de lliurament de l’original.
3. Els originals seran lliurats a l’IME en format paper i electrònic. L’IME
certificarà als autors la recepció de l’original, els quals en podran disposar
en tot moment abans de la formalització del contracte d’edició.
Art. 20 Del procediment a seguir per a l’aprovació de les propostes d’edició:
1. El Coordinador Científic completarà la proposta d’edició amb el pressupost
d’edició, el qual inclourà les despeses globals previsibles d’impremta,
correcció, difusió o altres.
2. Les Seccions informaran les propostes d’edició, per a la qual cosa podran
demanar opinió o informe a persones qualificades en la matèria de que es
tracti.
3. A la vista de l’informe de les Seccions, el Consell Científic podrà:
a) rebutjar les propostes d’edició
b) sol·licitar modificacions en les propostes per que siguin publicables per
l’IME
c) acceptar les propostes i, si s’escau, assignar-les a alguna de les
col·leccions de les edicions de l’IME
d) acordar un sistema de coedició amb alguna altra entitat
4. El Consell Executiu, a proposta del Coordinador Científic, acordarà les
prioritats d’edició dels textos acceptats pel Consell Científic, atenent a les
disponibilitats pressupostàries o a qualsevol altre criteri de calendari.
5. L’IME proposarà als autors la formalització d’un contracte d’edició en el
moment en que el text, ja acceptat, sigui lliurat a la impremta.

DISPOSICIÓ FINAL
Totes les qüestions no previstes en aquest RRI es resoldran, d’acord amb els
Estatuts i la Legislació vigent, per acords específics dels òrgans corresponents.
I perquè en prengueu coneixement i tengui els efectes que corresponguin, estenc,
segell i sign el present ordre i amb vistiplau de l'Il·lma. Sra. Presidenta.

Maó, 27 de novembre de 2002

Vistiplau
LA PRESIDENTA

Joana M. Barceló Martí
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