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Article 1. D’acord amb l’article 8 dels Estatuts de l’Institut
d’Estudis Catalans, aprovats en el Ple extraordinari del dia 25 d’abril
de 1988, i d’acord amb els articles 58 al 65 del Reglament de règim
interior de l’Insitut d’Estudis Catalans, aprovats en el Ple del dia 27
de maig de 1988, es modifiquen els Estatuts de la Societat Catalana
de Matemàtiques.
Article 2. La Societat Catalana de Matemàtiques, filial de l’Institut
d’Estudis Catalans adscrita a la Secció de Ciències i Tecnologia,
continua les activitats de la Secció de Matemàtiques de la Societat
Catalana de Ciències, que fou fundada per l’Institut l’any 1931. Les
finalitats de la Societat Catalana de Matemàtiques són: el conreu de
les ciències matemàtiques, l’extensió del seu coneixement en la
societat catalana, el foment del seu ensenyament i de la seva
investigació teòrica i aplicada, així com la publicació de tota mena
de treballs que s’adeqüin a aquests objectius.
La Societat Catalana de Matemàtiques es regeix pels presents
Estatuts, pels Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans (25.4.1988) i
pel Reglament de règim interior en l’Institut d’Estudis Catalans
(27.5.1988).
Article 3. El domicili de la Societat és el de l’Institut d’Estudis
Catalans.
Article 4. La Societat desenvolupa les seves activitats en les terres
de llengua i cultura catalanes. El català serà, doncs, la llengua pròpia

de la Societat i la que serà usada normalment en tots els seus actes i
publicacions.
Article 5. Són òrgans de govern de la Societat: l’Assemblea General
i la Junta Directiva.
Article 6. L’Assemblea General constitueix l’òrgan sobirà de la
Societat i està formada amb igualtat de drets per tots els socis que hi
assisteixin.
L’Assemblea General es reunirà quan ho indiqui el president o ho
reclami un 15% dels socis. S’haurà de reunir preceptivament un cop
a l’any.
Tots els acords de l’Assemblea General es prendran per majoria
simple dels assistents, llevat de la possible modificació d’Estats o la
possible dissolució de la Societat. Per a la modificació dels Estatuts
es requerirà el vot afirmatiu de més de la meitat dels socis amb dret a
vot, i per a la dissolució de la Societat serà necessari el vot afirmatiu
de dos terços dels socis amb dret a vot.
Qualsevol soci que, no podent assistir a la reunió de l’Assemblea
General, vulgui exercir el seu dret a vot en relació amb algun punt
concret de l’ordre del dia, podrà fer-ho lliurant prèviament el seu vot
al secretari o enviant-l’i per correu.
Article 7. La Junta Directiva és l’òrgan de gestió, representació i
administració de la Societat, i actuarà com a òrgan executiu de
l’Assemblea.
La Junta Directiva estarà formada pel president, el vice-president, el
secretari i el tresorer, els quals seran elegits cada quatre anys per
l’Assemblea General, i no poden ser reelegits en el mateix càrrec en

més de dues eleccions consecutives. La Junta Directiva podrà
nomenar altres càrrecs per millorar el funcionament de la Societat.
Són funcions del president:
- Vetllar perquè les finalitats de la Societat descrites a l’article
2 d’aquests Estatuts siguin acomplertes de la millor manera.
- Convocar i presidir l’Assemblea General.
- Assistir, representant a la Societat, a les reunions del Ple de
l’Institut d’Estudis Catalans.
- Assistir, representant a la Societat, a les reunions de la Secció
de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans.
- Assistir a les reunions de la Comissió de Societats Filials de
l’Institut d’Estudis Catalans.
- Representar la Societat davant les institucions exteriors amb
les quals aquesta es relacioni en el desenvolupament de la
seva activitat pròpia.
Són funcions del vice-president:
- Assistir a les reunions de la Junta Directiva.
- Substituir el president en cas d’absència o malaltia.
- Totes aquelles que el president li delegui.
Són funcions del secretari:
- Responsabilitzar-se de tenir actualitzat el fitxer de socis,
reflectint-hi les altes i baixes corresponents, així com els
canvis de domicili, si bé aquesta feina pot ser encomanada a
personal subaltern, que actuarà sempre sota la supervisió del
secretari.
- Assistir a les reunions de l’Assemblea General i de la Junta
Directiva, i redactar-ne les actes corresponents.
- Notificar al Consell Permanent de l’Institut d’Estudis
Catalans el programa mensual d’activitats de la Societat i els
canvis que es produeixin en la Junta Directiva.

-

En acabar cada curs acadèmic, trametre al secretari general
de l’Institut d’Estudis Catalans, per mitjà de la Secció de
Ciències i Tecnologia, la memòria anual d’activitats de la
Societat.
Són funcions del tresorer:
- Tenir cura dels ingressos i pagaments de la Societat, dels
comptes corrents bancaris i del cobrament de les quotes dels
socis.
- Realitzar cada any una memòria econòmica que
complementarà la memòria d’activitats que ha de realitzar el
secretari.
- Informar el president de l’estat econòmic de la Societat,
sempre que aquest li ho sol·liciti.
Les vacants de la Junta Directiva que ocorreguessin eventualment
entre dues eleccions reglamentàries seran proveïdes de la manera
següent:
- La vacant del càrrec de president serà coberta pel vicepresident.
- La vacant de qualsevol altre càrrec serà proveïda per una
membre de la Societat, nomenat a proposta del president amb
l’acord favorable de la majoria de la Junta Directiva.
Article 8. Un membre numerari o emèrit de l’IEC, elegit per la
Secció corresponent i ratificat pel Ple, actuarà com a delegat de
l’IEC prop de la Junta Directiva, i serà el responsable davant de
l’IEC de les publicacions i actes públics de la Societat.
El delegat serà convocat a les reunions de la Junta Directiva de la
Societat Filial i actuarà com a nexe entre l’IEC i la Societat.

Article 9. La Societat disposarà d’un Comitè de Publicacions
designat per la Junta directiva.
Article 10. Aquelles persones que desitgin adquirir la condició de
soci de la Societat Catalana de Matemàtiques hauran de sol·licitar-ho
al secretari, mitjançant una butlleta d’inscripció. Adquiriran la
condició de soci una vegada la seva sol·licitud hagi estat aprovada
per la Junta Directiva.
Els socis tenen dret a rebre tota la informació dels actes que
organitzi la Societat. Els socis són membres de ple dret
al’Assemblea General.
Els socis hauran de satisfer la quota anual que hagi aprovat
l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva. Per exercir
qualsevol dels seus drets hauran d’estar al corrent de pagament.
Un soci pot perdre la seva qualitat de soci:
- Perquè ell personalment decideixi donar-se de baixa de la
Societat. En aquest cas haurà de comunicar-ho per escrit al
secretari.
- Per manca de pagament de la quota durant un període de tres
anys consecutius.
Article 11. La Societat podrà organitzar els grups de treball,
seccions i comissions que cregui convenients per a desenvolupar els
seus objectius.
Article 12. Constitueixen recursos de la Societat:
- Recursos ordinaris: l’import de les quotes dels socis i les
aportacions de l’Institut d’Estudis Catalans.
- Recursos extraordinaris: les subvencions i els donatius concedits
per entitats o particulars, i els béns mobles o immobles de tota
mena que per qualsevol motiu passin a formar part de la Societat.

Article13. La dissolució de la Societat serà proposada per la Junta
Directiva per unanimitat, o bé a petició d’un 50% de membres de la
Societat. L’acord serà pres en Assemblea General convocada a
aquest efecte, i, tal com s’estableix a l’article 6, requerirà la majora
dels dos terços de socis amb dret a vot. L’acord no tindrà efecte
mentre una quarta part dels membres acordin continuar la Societat, i
mentre no hagi estat informat i proposat a la Secció de Ciències i
Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans, dictaminant
favorablement pel Consell Permanent de l’Institut d’Estudis Catalans
i aprovat per majoria absoluta pel Ple de l’esmentada entitat.
Article 14. En cas de dissolució, el patrimoni existent i la
documentació de la Societat passaran a integrar-se a l’Institut
d’Estudis Catalans.
Article 15. Aquests Estatuts seran reformables en una Assembla
General de socis convocada a aquest efecte. Perquè la reforma sigui
vàlida haurà d’obtenir, tal com s’estableix a l’article 6, el vot
favorable de més de la meitat de membres de la Societat. També
haurà de ser aprovada pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans.
Article 16. Aquests Estatus entraran en vigor un cop hagin estat
dictaminats favorablement pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans.
Aprovats per l’Assemblea General de la Societat Catalana de
Matemàtiques el 27 de novembre de 1990.
Ratificats pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans el 5 d’abril de
1991.
Dipòsit legal: B. 37438-1993.

