
ESTATUTS DE L’ATENEU DE MAÓ 
Aprovats en Junta General Extraordinària dia  7 de maig de 2004 

 
CAPÍTOL I: DENOMINACIÓ, DOMICILI I OBJECTE 

 
DENOMINACIÓ 
 
Art. 1 
Aquesta associació es denomina ATENEU, CIENTÍFIC, LITERARI I ARTÍSTIC DE MAÓ.  
 
L’Associació, constituïda per temps indefinit, es regirà a  l’empara de l'article 22 de la 
Constitució espanyola, i adequarà les seves activitats conformement al que estableix la 
Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació, i als seus 
propis Estatuts.  
 
DOMICILI  
 
Art. 2 
L'Ateneu té el seu domicili en la ciutat de Maó (Menorca), carrer de Sa Rovellada de 
Dalt, núm.25.  
 
OBJECTE 
 
Art.  3 
L'Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó procurarà el foment de la Cultura i, fidel a la 
idea dels seus fundadors, es proposa el cultiu de la Ciència, la Literatura i les Arts.  
 
MITJANS 
 
Art. 4 
Per a la consecució dels seus objectius, l'Ateneu utilitzarà els següents mitjans: 
a) Biblioteca, amb la seva Sala de Lectura; b) Museus, amb adquisicions i dipòsits; c) 
Saló d'Actes, per a la celebració de conferències i altres actes acadèmics, així com 
exposicions d'art, audicions musicals, representacions teatrals i projeccions 
cinematogràfiques; d) Publicació de la Revista de Menorca —òrgan de l'Ateneu— i 
quantes obres, llibres, fullets, opuscles, monografies, etc. compleixin els objectius de 
l’entitat; i) Aules, per a l’ensenyament de les matèries incloses en els objectius de 
l’Ateneu; f) Sales de tertúlia; g) Col·leccions científiques, artístiques i documentals; h) 
Mobiliari ornamental i utilitari, locals d'oficines, i tots aquells que condueixin a l’objecte 
de la Societat; i h) i qualssevol altres hàbils per a satisfer els seus propòsits. 
 
Art.5  
Per al millor compliment dels seus objectius, l'Ateneu podrà relacionar-se amb altres 
associacions anàlogues o que guardin relació amb l’esperit ateneístic, sense minva de 
les respectives autonomies; promoure noves associacions i acollir-les al seu si. En 
ambdós casos el compromís escrit que fixi les relacions entre elles deurà ser aprovat 
per la Junta Directiva, i notificada a l'Assemblea General en la seva primera 
convocatòria, per a la seva ratificació o rectificació. 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTOL II: RÈGIM DE LA SOCIETAT 
 
ÀMBIT TERRITORIAL  
 
Art. 6  
L'àmbit territorial d'acció previst per a les activitats de l'Ateneu és la ciutat de Maó i, per 
als casos que no s'interferís l'àmbit d'altres associacions, l’ illa de Menorca.  
 
ÒRGANS DIRECTIUS 
 
ASSEMBLEA GENERAL  
 
Art. 7  
1. L'Assemblea General de socis és l'òrgan suprem de l'associació, els seus membres 
formen part d'ella per dret propi i irrenunciable.  
2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, 
decidiran per majoria els assumptes que siguin de la seva competència.  
3. Tots els membres quedaran subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent 
els absents, els que discrepin i els presents que s'abstinguin de votar.  
 
Art. 8  
Són facultats de l'Assemblea General: 
a)  Modificar els estatuts de l'Ateneu. 
b)  Controlar l'activitat i la gestió de la Junta Directiva.  
c) Aprovar els pressupostos anuals de despeses i ingressos, i la memòria anual de les 
activitats. 
d) Elegir als membres de la Junta Directiva, destituir-los i substituir-los. 
e) Establir les línies generals d'actuació que permetin complir els fins de l'Ateneu.  
f) Fixar les quotes que els socis de l'Ateneu hauran de satisfer.  
g) Creació, ratificació i dissolució de les Seccions de l'Ateneu.  
h) Dissoldre l'associació.  
 
Art. 9  
1. L'Assemblea General es reunirà en sessió ordinària, com a mínim anualment, dintre 
dels mesos de maig o juny.  
 
2. L'Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que sigui 
necessari, a requeriment de la Junta Directiva o bé quan ho sol·liciti un nombre de 
membres de l'associació que representi, com a mínim, un deu per cent de la totalitat; 
en aquest últim cas ho farà dintre d'un període no superior a 30 dies.  
 
Art. 10  
1. Les convocatòries de les Assemblees Generals, tant les ordinàries com les 
extraordinàries, es faran, per escrit, per la Junta Directiva. Els anuncis de la 
convocatòria es col·locaran en els llocs que es determinin, en tot cas en el tauler 
d'anuncis de l'Ateneu, i si pot ser en el diari de major circulació de la Ciutat, amb una 
antelació de 8 dies. La convocatòria especificarà l'ordre del dia, el lloc i l'hora.  
2. Les reunions de l'Assemblea General les presidirà el president de l'Ateneu. Si no 
assistís, el substituiran, successivament, qualsevol dels vicepresidents o el vocal de 
més edat de la Junta. Actuarà com secretari qui ocupi el càrrec de Secretari 1er. en la 
Junta Directiva.  
3. El Secretari 1r —o, en la seva absència, el Secretari 2n— redactarà l'acta de cada 
reunió de l'Assemblea General, es llegirà l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o 
s'esmeni. Tres dies abans, l'acta i qualsevol altra documentació hauran d'estar a la 
disposició dels socis en el local social.  



Art. 11  
1. Les assemblees quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria amb 
l'assistència de la meitat més un dels socis.  
 
2. Quedarà vàlidament constituïda en segona convocatòria, qualsevol que sigui el 
nombre de socis. La segona convocatòria s'haurà d'efectuar mitja hora després de la 
primera i en el mateix lloc, i s'haurà d'haver anunciat juntament amb la primera.  
 
Art. 12  
1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cadascun dels socis de 
l'Ateneu.  
 
2. Els acords de les Assemblees Generals seran presos per majoria simple dels vots 
dels assistents. 
 
 LA JUNTA DIRECTIVA I LES SECCIONS  
 
Art. 13  
1. Regirà, administrarà i representarà a l'Ateneu la seva Junta Directiva, que es 
compondrà dels següents càrrecs:  
.  President;  
.  Dos vicepresidents; 
.  Dos secretaris; 
.  Dos comptadors; 
.  Dos bibliotecaris;  
.  Dos conservadors del Museu; i  
.  Tants de vocals com Seccions hi hagi, un en representació de cada Secció. 
 
2. L'elecció de membres de la Junta Directiva es farà per votació de l'Assemblea 
General, d'entre els socis de l'Ateneu, si pot ser, prèvia presentació de candidatures 
unitàries.  
 
3. En el supòsit de cessar, per qualsevol motiu, en el càrrec abans de l'expiració del 
seu mandat, la Junta Directiva podrà nomenar en substitució a un dels socis perquè 
l’ocupi durant tot el temps que el substituït li correspongués exercir-lo.  
 
4. L'exercici del càrrec serà gratuït.  
 
Art. 14  
Per a major eficàcia en les finalitalitats de la Institució, aquesta es distribuirà per 
Seccions, la creació i dissolució de les quals correspondrà a l'Assemblea General, si 
bé la Junta Directiva podrà crear-les i designar al soci que, com a Vocal, la representi, 
ínterim no sigui ratificat per l'Assemblea General.  
 
Art. 15  
1. Els membres de la Junta Directiva exerciran el càrrec durant un període bianual.  
 
2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini del seu mandat podrà 
sobrevenir per: 

a) Dimissió voluntària, presentada per escrit, en el qual s'exposaran els motius.  
b) Malaltia que incapaciti per a l'exercici del càrrec.  
c) Baixa com a membre de l'associació.  
d)  Pèrdua de confiança de la Junta Directiva, després d'així votar-ho la meitat més 
un dels seus membres, en convocatòria expressament convocada a aquest efecte.  



e) Mal acompliment del càrrec, després d'acord motivat de la Junta Directiva, cas 
d'actuar contra els interessos de l'Ateneu.  

 
Art. 16. 
Seran atribucions de la Junta Directiva:  
 
a)  L’administració i govern de l’Ateneu d’acord amb el que disposin aquests Estatuts i 
de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions 
preses per l'Assemblea General, segons les normes, instruccions i directrius que 
aquesta estableixi.  
 
b) Prendre els acords que calgui en relació a la compareixença davant dels 
organismes públics i exercir tota classe d'accions legals i interposar els recursos 
pertinents.  
 
c)  Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.  
 
d) Proposar a l'Assemblea General l'establiment de les quotes que els socis hauran de 
satisfer.  
 
e) Convocar les Assemblees Generals i controlar que es compleixin els acords que 
s'adoptin en elles.  
 
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) Establir Comissions per a aconseguir de la manera més eficient i eficaç els objectius 
de l'associació, i autoritzar els actes que aquestes projectin realitzar.  
 
i)  Resoldre provisionalment qualsevol cas que no s'hagi previst en els estatuts i 
comunicar-ho a la primera Assemblea General.  
 
j)  Acceptar dipòsits de llibres, peces de museu i altres objectes, contra lliurament d'un 
resguard. Tot propietari dipositant podrà retirar aquests objectes de la seva propietat 
contra lliurament de l’esmentat  resguard. No podrà extreure's del local social llibres, ni 
publicació alguna, ni objecte dels museus, sense autorització de la Junta Directiva i 
permís per escrit del seu propietari, si es tractés d'exemplar o objecte en dipòsit.  
 
k) Determinar l'oportunitat de celebració d'actes, concerts, projeccions, 
representacions, conferències, publicacions, creació de càtedres, adquisicions, etc. 
Així mateix, acordarà la gratuïtat, o no, de tals activitats, així com l'accés a les 
mateixes, determinant si són públiques o reservades per als socis o familiars.  
 
l)  Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una forma específica en algun altre 
òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.  
 
Art. 17  
Els membres de la Junta Directiva exerceixen les funcions peculiars dels seus 
respectius càrrecs, i a més dels que li confiï la Junta Directiva o, interinament i per 
delegació d'aquella, la Presidència.  



Art. 18  
1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el 
substitueixi, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres 
decideixin, si pot ser amb caràcter mensual.  
 
2. Es reunirà en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el 
President o bé si ho sol·liciti la meitat més un dels membres que la composen.  
 
Art. 19  
1. La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda, convocada pel president, amb 
antelació i fixant l'ordre del dia, si hi ha un quòrum de la meitat dels seus membres en 
primera convocatòria, i en segona —que es realitzarà passada  mitja hora— qualsevol 
que sigui el número d'ells.  
 
2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que 
es convoquin, encara que, per causes justificades, podran excusar la seva assistència. 
L'assistència del president o de les persones que el substitueixin serà necessària 
sempre.  
 
3. La Junta Directiva prendrà els acords per majoria simple dels vots dels assistents.  
 
Art. 20 
1. La Junta Directiva podrà delegar alguna de les seves facultats en una o diverses 
comissions.  
 
2. També podrà nomenar un o quants mandataris calgui, per a exercir la funció que la 
Junta els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas. 
 
Art. 21 
Els acords de la Junta Directiva es faran constar en acta. A l'iniciar-se cada reunió de 
la Junta Directiva, es llegirà l'acta de la sessió anterior perquè sigui aprovada o es 
rectifiqui, si és procedent 
 
 
EL PRESIDENT 
 
Art. 22 
1. El president de l'associació també serà el president de la Junta Directiva.  
 
2. Són pròpies del president les següents funcions.  

a) La direcció i representació legal de l'Ateneu.  
b) La presidència i la direcció dels debats, tant de la Junta Directiva com de 
l'Assemblea General. 
c) Emetre un vot de qualitat decisori en cas d'empat.  
d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta 
Directiva.  
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'Ateneu.  
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li deleguin l'Assemblea 
General i la Junta Directiva.  

 
3.- El president serà substituït, en cas d'absència o malaltia, per un dels vicepresidents 
o pel vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.  

 
 
 



CAPÍTOL III: DEURES I DRETS DELS SOCIS 
 
Art. 23. 
 Podran formar part de l'associació com a socis totes les persones que, segons el 
parer de la Junta Directiva, garanteixin la seva participació en la consecució dels 
objectius de l'Associació i així ho sol·licitin a la Junta Directiva per escrit. Tots els socis 
gaudeixen dels mateixos drets i deures.  
 
Art. 24  
Són drets dels socis de l'Ateneu:  
a)  Assistir amb veu i vot a les assemblees generals.  
b)  Elegir i ser elegits per als càrrecs directius.  
c)  Exercir la representació que els confereixin en cada cas.  
d)  Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, 
d'acord amb les normes legals i estatutàries.  
e)  Exposar a l'Assemblea General i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui 
contribuir a fer més plena la vida de l'Ateneu i més eficaç la realització dels objectius 
socials.  
f)  Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva 
o dels mandataris de l'associació.  
g)  Rebre informació sobre les activitats de l'Ateneu.  
h)  Fer ús dels locals de l'Ateneu i serveis que presti, i participar en quants actes s’hi 
organitzin.  
 
Art. 25 
Són obligacions dels socis de l'Ateneu:  
a)  Ajustar la seva actuació a les normes estatutàries.  
b) Complir els acords de l'Assemblea General i les normes que assenyali la Junta 
Directiva per a dur-los a terme. 
c)  Satisfer puntualment les quotes que s'estableixin.  
d) Mantenir la col·laboració que sigui necessària per al bon funcionament de 
l'associació.  
e)  Fer ús adequat de les instal·lacions i respectar el patrimoni. 
 
Art. 26 
Són causes de baixa en l'associació:  
a) La renúncia voluntària, presentada per escrit a la Junta Directiva. 
b) No satisfer les quotes fixades per tres mesos consecutius, sense causa que ho 
justifiqui.  
c) Si, amonestats per la Junta Directiva, es mantinguessin en una postura contrària als 
Estatuts, o per la seva conducta haguessin deixat de fer-se mereixedors de la condició 
de socis, previ acord motivat de la Junta Directiva. 
 
Art. 27  
La Junta Directiva pot nomenar socis d'Honor i de Mèrit a aquelles persones 
mereixedores de tals distincions per la seva labor científica, literària o artística o la 
seva dedicació a l'Ateneu. L'Assemblea General podrà eximir del pagament de la 
quota a aquests socis.  
 
 

 
 
 
 



CAPÍTOL IV: RÈGIM ECONÒMIC 
 
Art. 28 
El patrimoni de l'Ateneu està constituït per l'immoble del seu local social, mobiliari i 
instal·lacions, i els fons de caràcter cultural que comprenen els seus museus, 
col·leccions, arxiu i biblioteca, en els objectes que no pertanyen a dipositants. Aquest 
patrimoni es valora en un milió d'euros.  
 
Art. 29 
Els recursos econòmics de l'associació es nodriran de:  
a) Les quotes que fixi l'Assemblea General per als socis.  
b) Les subvencions oficials o particulars.  
c) Les rendes del patrimoni mateix o bé altres ingressos que puguin obtenir-se.  
 
Art. 30  
Anualment i amb caràcter ordinari, es redactarà un pressupost d'ingressos i despeses 
per a les atencions de l'exercici, que serà aprovat per la Junta Directiva.  
 
Art. 31  
Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, 
mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini 
l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.  
L'Assemblea General podrà establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals —
que s'abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta 
Directiva— i quotes extraordinàries.  
 
Art. 32  
L'exercici econòmic coincidirà amb l'any natural i quedarà tancat el 31 de desembre. 
 
Art. 33  
Podrà l'Ateneu emetre obligacions, o en altra forma prendre diners a préstec, amb la 
garantia del seu patrimoni. Aquesta facultat correspon a la Junta Directiva, excepte per 
import superior a 30.000 euros; en aquest cas ho serà prèvia autorització de 
l'Assemblea General.  
 
 

CAPÍTOL V: DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ 
 

Art. 34  
La dissolució de l'associació serà acordada en Assemblea General, convocada 
exclusivament per aquesta finalitat per la Junta Directiva.  
 
Art. 35  
1. Una vegada acordada la dissolució, l'Assemblea General prendrà les mesures 
oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la 
finalitat, extinció i liquidació de qualsevol operació pendent.  
 
2.  L'Assemblea està facultada per a elegir a una comissió liquidadora sempre que ho 
cregui convenient.  
 
3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva 
responsabilitat quedarà limitada a complir les obligacions que ells mateixos haguessin 
contret voluntàriament.  
4. El remanent net que resulti de la liquidació es lliurarà directament a l'entitat benèfica 
o associació sense ànim de lucre que designi l'Assemblea General, d'entre les 



Associacions locals de similars objectius, o a una institució educativa o de 
beneficència.  
 
5. Les funcions de liquidació i execució dels acords que es refereixen els apartats 
anteriors d'aquest mateix article seran competència de la Junta Directiva, si 
l'Assemblea General no ha deixat aquesta missió en mans d'una comissió liquidadora 
designada específicament.  
 
 
Art. 36  
No podrà dissoldre's l'Ateneu quan s'oposi a això una desena part dels socis.  


