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Article 4. Amb aquesta modificació es pretén possibilitar l’accés a ajudes 
convocades per organismes estatals per a realitzar projectes mediambien-
tals, i que estan limitades a entitats que defineixin un àmbit d’actuació esta-
tal als seus estatuts. 
  
(redacció actual) 
4.- L'Associació exercirà regularment les seves activitats en l'àmbit de les Illes Balears i 
Pitiüses; però, quan la convivència de qualcun dels seus fins ho aconselli, tindrà capa-
citat d'actuació extra-provincial; i, per descomptat, bé de forma constant o bé esporà-
dicament, podrà mantenir contactes, interrelacions i fins i tot federar-se amb altres 
associacions, entitats o particulars de qualsevol altre indret, amb fins culturals, cientí-
fics, divulgatius, proteccionistes etc., en pro de la Naturalesa i el Medi Ambient. 
 
(nova redacció) 
4.- L'àmbit d'actuació de l'entitat és estatal, amb intervenció prioritària a les Illes Bale-
ars i Pitiüses. De forma constant o bé esporàdicament podrà mantenir contactes, inter-
relacions i fins i tot federar-se amb altres associacions, entitats o particulars de qualse-
vol altre indret, amb fins culturals, científics, divulgatius, proteccionistes etc., en pro de 
la Naturalesa i el Medi Ambient. 
 
 
 
Articles 7 i 28. Aquestes modificacions pretenen, d'una part, cobrir el dèficit 
per la falta del GOB a Formentera, especialment a l'àmbit marí on la secció 
d’Eivissa està desenvolupant una tasca prou important en els darrers anys i, 
d'altra banda, facilitar aquesta possibilitat des del punt de vista dels nostres 
estatuts sense que això representi un obstacle al possible resorgiment del 
GOB a Formentera.  
 
(redacció actual) 
7.- L'Associació s'estructurarà territorialment a través de quatre Seccions Insulars i 
Delegacions Locals. Les primeres corresponen a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formente-
ra. Les segones es podran establir en els diferents municipis de les Illes. La Secció 
d'Eivissa podrà utilitzar, per raons històriques, les sigles GEN. 
 
(nova redacció) 
7.- L'Associació s'estructurarà territorialment a través de Seccions Insulars i Delegaci-
ons Locals. Les Seccions insulars de les Pitiüses podran estar unificades i podran de-
nominar-se GEN-GOB. Les Delegacions locals es podran establir en els diferents muni-
cipis de les Illes. 
 
(redacció actual) 
28.- Les Juntes Directives Insulars, una per a cada una de les Seccions Insulars (Ma-
llorca, Menorca, Eivissa i Formentera) de que es composa l'Associació, estaran integra-
des pels seus presidents insulars respectius i per un nombre de vocals que no serà 
inferior a quatre i que serà fixat per les Assemblees de l'Associació. Igualment la Junta 
Directiva Insular podrà nomenar un Vicepresident, d’entre els seus membres. Els qua-
tre presidents insulars ostentaran simultàniament els càrrecs de vicepresidents primer, 



segon, tercer i quart de l'associació, en funció del nombre d'associats a les seves res-
pectives seccions, dividits pel nombre d'habitants de l'illa corresponent. 
 
(nova redacció) 
28.- Les Juntes Directives Insulars, una per a cada una de les Seccions Insulars de que 
es composa l'Associació, estaran integrades pels seus presidents insulars respectius i 
per un nombre de vocals que no serà inferior a quatre i que serà fixat per les Assem-
blees de l'Associació. Igualment la Junta Directiva Insular podrà nomenar un Vicepresi-
dent, d’entre els seus membres. Els presidents insulars ostentaran simultàniament els 
càrrecs de vicepresidents primer, segon, tercer i quart de l'associació, en funció del 
nombre d'associats a les seves respectives seccions, dividits pel nombre d'habitants de 
l'illa corresponent. 
 


