Estatuts de la Societat Catalana de Rorschach i
Mètodes Projectius
CAPÍTOL I

Constitució i Règim Jurídic

Art. 1
D’acord amb allò que preveu l’article 22 de la Constitució Espanyola del 27 de desembre de
1978, es constitueix a la ciutat de Barcelona una Associació civil sense ànim de lucre sota el
nom de SOCIETAT CATALANA DE RORSCHACH I MÈTODES PROJECTIUS.
Art. 2
La Societat té plena capacitat jurídica i plena capacitat d’acció pel compliment de la seva
finalitat, i es regirà pels presents Estatuts i pels acords vàlidament adoptats al si dels seus
òrgans de govern i de representació, per la Llei 7/1997, de 18 de juny d’Associacions i altres
disposicions legals sobre la matèria.

CAPÍTOL II

Àmbit i Domicili

Art. 3
L’àmbit territorial de la societat serà fonamentalment el territori de Catalunya.
Art. 4
El domicili social es fixa a la ciutat de Barcelona, al Passatge Pere Ripoll 2, 4º 2º, 08005
Art. 5
Aquesta societat va iniciar les seves activitats l'endemà de la seva inscripció registral, l’any
1986, i es va constituir per temps indefinit.
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CAPÍTOL III

Naturalesa, Funcions i Estructura

Art. 6
La Societat Catalana de Rorschach i Mètodes Projectius (SCRIMP) és una entitat que es
proposa fomentar l’estudi científic i la recerca en el camp de l’avaluació psicològica en general,
i del Rorschach i Mètodes Projectius en particular, des del punt de vista teòric, metodològic i
aplicat.

Art. 7
En ordre a assolir els seus objectius són funcions de la Societat:
a)
b)
c)
d)
e)

Celebrar cursos i seminaris de formació permanent.
Estimular la recerca científica amb ajudes econòmiques i altres medis de recolzament.
Organitzar congressos, simposis, conferències i col·loquis.
Participar activament com entitat en els congressos d’àmbit estatal i internacional.
Vetllar per l’acompliment de les normes deontològiques de la Societat i pel nivell
científic de totes les seves activitats.
f) Crear, modificar i suprimir les comissions que es considerin necessàries per a dur a
terme els seus objectius.
g) Gestionar i administrar els seus béns i recursos.
h) Fomentar les relacions i col·laboracions amb persones o entitats afins a la Societat.
i) Crear delegacions territorials.

Art. 8
La Societat està constituïda per membre ordinaris i titulars.
a) Són membres ordinaris les persones que tenen una formació universitària i que
acreditin la seva formació i/o experiència en el camp dels Mètodes Projectius i/o el
Rorschach. Presentaran la seva sol·licitud que haurà de ser acceptada per la Comissió
de Promoció o bé per la Junta de Govern.
b) Són membres titulars els membres ordinaris amb 2 anys d’antiguitat que han exercit
una activitat professional docent, investigadora o aplicada en el camp dels Mètodes
Projectius i/o el Rorschach i que sol·licitin el canvi.
c) Es perd la condició de membre:
1. A petició pròpia, presentant la renúncia per escrit o bé per correu electrònic
en les condicions que s’establiran al Reglament Intern.
2. En deixar d’abonar la quota anyal i desprès del requeriment de pagament, en
el qual s’establirà un termini de pròrroga d’un mes.
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3. Per incompliment greu de la resta d’obligacions establertes en l’apartat de
deures dels membres.
4. L’execució d’aquest punt “c” quedarà en suspens si, en el termini d’un mes,
l’afectat sol·licita pels canals oficials, correu postal o electrònic, que l’acord
sigui revisat per la Comissió de Promoció o bé per la Junta de Govern.
5. La pèrdua de la condició de membre serà ferma amb l’aprovació de
l’Assemblea.
6. En el cas d'una decisió negativa de l'Assemblea, les resolucions són
inapel·lables.
d) Els drets dels membres són:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Participar amb veu i vot en les assemblees Generals
Ésser elector, tant els membres Titulars com els Ordinaris.
Formar part de les Comissions.
Gaudir dels béns, serveis i d’altres elements d’ús comú de la Societat, en
les condicions establertes per la Comissió d’Economia i Serveis.
Posseir un exemplar dels Estatuts i del Reglament Intern i ser informat
periòdicament tant de les activitats de la Societat com dels acords
adoptats per l’Assemblea.
Participar en les sessions científiques, grups de treball, congressos,
conferències i altres actes afins.
Presentar propostes a la Junta de Govern per la seva inclusió en l’ordre del
dia de les reunions.
Presentar als òrgans de govern escrits de suggeriments, petició o queixa.
En unió del 20% dels membres de la societat convocar en sessió
extraordinària a l’Assemblea General, amb un ordre del dia definit i acotat.
Recórrer a la Junta de Govern i a l’Assemblea General quan cregui que els
seus drets han estat vulnerats.

e) Els deures dels membres són:
1. Complir els Estatuts de la Societat i els acords vàlidament adoptats en el si
dels òrgans de govern i representació.
2. Satisfer, dins del termini reglamentari, les quotes econòmiques establertes
per la Societat.
3. Comunicar al Secretari/a, dins del termini d’un mes, els canvis de
residència o domicili postal, així també com mantenir actualitzat el correu
electrònic registrat.
4. Exercir els càrrecs pels quals fou elegit i complir els encàrrecs que els
òrgans de govern puguin encomanar-li, i hagin estat acceptats.
5. Assumir les finalitats de la Societat, complir les normes deontològiques
que regulen l’activitat dels membres, quan aquestes siguin fixades per la
Societat.

Art. 9
Els òrgans de govern de la Societat són:
a) L’Assemblea General
b) La Junta de Govern
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CAPÍTOL IV

L’Assemblea General

Art. 10
L’Assemblea General és l’òrgan sobirà i de màxima representació de la Societat. La formen tots
els membres de la Societat, titulars i ordinaris.

Art. 11
Les funcions de l’Assemblea General són:
a) L’elaboració, l’aprovació i la modificació dels Estatuts de la Societat.
b) Aprovar els programes d’actuació de la Societat, així com vetllar pel seu compliment.
c) Aprovar el pressupost i l’ import de les quotes.
d) Aprovar l’informe d'ingressos i despeses anyals.

Art. 12
L’Assemblea General es reunirà una vegada a l’any en sessió ordinària, convocada per la Junta
de Govern amb una antelació mínima de 15 dies. En aquesta convocatòria es farà públic l’ordre
del dia.

Art. 13
L’Assemblea General es reunirà en sessió extraordinària amb un ordre del dia, convocada per
iniciativa pròpia del President o a proposta de:
a) La Junta de Govern.
b) Un 20% dels membres de la Societat.

Art. 14
El quòrum per a la constitució vàlida de l’Assemblea General serà la majoria absoluta dels seus
membres en la primera convocatòria. Si no existeix quòrum l’Assemblea General es constitueix
en una segona convocatòria al cap de 15 minuts, amb els membres presents.
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Art. 15
1. Quan s’hagin d’adoptar acords es procedirà a una votació. Les votacions seran
nominals i secretes en els casos següents:
a) Secreta, a proposta de qualsevol membre de l’Assemblea.
b) En la resta de casos es farà a mà alçada.
2. Els acords seran adoptats per majoria simple dels membres presents, llevat de:
a) La modificació dels Estatuts en la qual s’exigirà la majoria absoluta en la
primera volta i la majoria simple en la segona.
b) L’elecció de càrrecs de govern en la que s’exigirà la majoria absoluta en la
primera volta i la majoria simple en la segona.
c) Les funcions assignades en els punts g) i i) de l’article 7, en els quals s’exigirà la
majoria reforçada en la primera volta i la majoria absoluta en la segona.
3. Quan en una votació no s'arribi a l'acord per majoria (absoluta o simple, segons
correspongui), es donaran torns de paraula de tres minuts cadascú i es tornarà a votar.
Si tot i això no s'arriba a un acord, es procedirà a repetir els torns de paraula i una nova
i darrera votació. Si no hi ha acord, el tema s'ajornarà fins a la següent assemblea.

Art. 16
1. S’entén que hi ha majoria simple quan el nombre de vots emesos a favor d’una opció
supera els de qualsevol altre.
2. S’entén per majoria absoluta quan el nombre de vots emesos a favor d’una opció
supera en 1 vot la meitat del total de membres amb dret a vot.
3. S’entén que hi ha majoria absoluta reforçada quan una opció obté les dues terceres
parts de vots dels membres presents a l’Assemblea.
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CAPÍTOL V

La Junta de Govern

Art. 17
La Junta de Govern és l’òrgan ordinari de gestió de la Societat.

Art. 18
La Junta de Govern estarà integrada per un President, un Secretari i un Tresorer, i tants
vocals com comissions siguin nominades.

Art. 19
Són competències de la Junta de Govern:
a) Vetllar perquè es compleixin els Estatuts de la Societat.
b) Realitzar la gestió econòmica i administrativa de la Societat.
c) Acceptar el pressupost anual i el balanç elaborat pel Tresorer o per la Comissió
d’Economia i Serveis.
d) Nomenar les comissions extraordinàries i les ordinàries de nova creació.
e) Representar la Societat en totes aquelles funcions que es deriven dels presents
Estatuts.

Art. 20
Les funcions específiques de la Junta de Govern són les següents:
a) El President és el representant de la Societat, i en l’exercici de les seves
funcions actua en el seu nom dins i fora de l’entitat.
Dirigeix i coordina el seu equip de govern. Convoca i presideix l’Assemblea
General i les sessions de la Junta de Govern. Vetlla per l’execució dels acords
de l’Assemblea i presenta l’informe juntament amb el seu equip.
b) El Secretari de la Societat assisteix directament al President en l’exercici de les
seves funcions i el substitueix en cas d’absència.
Redacta les actes de les sessions de la Junta de Govern i de l’Assemblea
General i en cursa les convocatòries. Expedeix certificats en nom de la
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Societat. Comunica juntament amb el President a altres entitats, organismes
administratius i autoritats competents, tot allò que calgui per a la bona marxa
de la Societat.
c) El Tresorer porta els comptes econòmics de la Societat, controla el seu estat i
informa a la Junta periòdicament de la situació econòmica. Vetlla pel bon ús
dels recursos i béns materials de la Societat. Redacta l’informe anual i el
balanç, que posa a disposició de la Junta abans de presentar-ho a l’Assemblea
anyal. Davant de bancs i caixes d'estalvi, la representació la ostentarà,
indistintament, el President i/o el Tresorer.
d) El Tresorer i els vocals de la Junta Directiva participen juntament amb el
President i el Secretari en la realització del programa de govern i han de
formar part de les comissions ordinàries.

Art. 21
El procés electoral de la Junta de Govern es regirà per un reglament intern, aprovat per
l’Assemblea General.

Art. 22
La renovació de càrrecs de la Junta de Govern es farà cada dos anys i els seus membres
podran ser elegits en els mateixos càrrecs únicament en un segon mandat consecutiu

Art. 23
En cas de quedar vacant algun dels càrrecs de la Junta de Govern, aquesta pot proposar-ne
la suplència fins que el càrrec sigui ratificat per l’Assemblea General.
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CAPÍTOL VI

Règim Econòmic

Art. 24
Els recursos econòmics previstos pel desenvolupament de les activitats de l’Associació
seran els següents:
a) Les quotes que acordi l’Assemblea General, que podran ser revisades en la següent
assemblea ordinària o bé en una d’extraordinària.
b) Els productes dels bens i drets que corresponguin en propietat a la Societat.
c) Les subvencions, llegats i donacions que la Societat pugui rebre i siguin acceptades
per aquesta.
d) Els ingressos que s’obtinguin mitjançant les activitats de la Societat que acordi
l’Assemblea General.

Art. 25
El pressupost actual de la Societat es preveu de 3.000 euros. Podrà ser augmentat o
disminuït segons el desenvolupament que tingui la Societat, havent de ser comunicat, en
el seu cas, a l’autoritat competent.
La Societat no té patrimoni fundacional.

Art. 26
L’administració dels fons de la Societat haurà de ser portada amb tot detall, per tal que en
qualsevol moment pugui ser coneguda la seva situació econòmica concreta.
Anualment es comunicarà a tots els socis l’estat econòmic de la Societat a l’Assemblea
Anual Ordinària.

Art. 27
Per a la consecució de les seves finalitats la Societat celebrarà Cursos de formació,
Seminaris de discussió de casos, organitzarà Congressos, Conferències, Col·loquis, i
estimularà la recerca científica amb ajudes econòmiques i premis, i fomentarà, en general,
les relacions científiques entre els professionals dedicats al Rorschach i a les tècniques
projectives.
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CAPÍTOL VII

De l’ús i protecció de dades

Art. 28
Amb l'esperit de facilitar la realització de reunions, assemblees, Juntes de Govern i
activitats en general, la Societat acceptarà com a vàlides les reunions de tota mena que
es realitzin per mitjans telemàtics, xat, videoconferències o consultes per correu
electrònic, sempre que respectin els Estatuts i el Reglament Intern, i quedin reflectides
en acta.

Art. 29
Pel registre de tots els documents de la Societat, actes de Junta de Govern, reunions,
assemblees, material científic i docent, comprovants, factures, certificats i balanç
econòmic, s'utilitzaran mitjans digitals, tret del llibre d'actes de les assemblees, què és
preceptiu.
Els arxius i fitxers electrònics aniran acompanyats de còpia de seguretat, degudament
custodiats, tal com mana la Llei de Protecció de Dades.

Estatuts SCRIMP 2019 - Pàgina 9

CAPÍTOL VIII

Dissolució de la Societat

Art. 30
En cas de dissolució de la Societat es formarà una comissió liquidadora, escollida per
l’Assemblea General, que practicarà les necessàries operacions de liquidació i destinarà el
seu romanent, si existeix, a l’entitat pública o privada que decideixi l’Assemblea General
entre les d’anàloga naturalesa o semblant finalitat. En cap cas podrà repartir el romanent
entre els membres de la Societat.

Aprovat i signat a Barcelona, a 16 de març de 2019 .

El president

La Secretaria

Silvio Enrique Sember Kahan

Yolanda González Rivero

Nota:
Aquests estatuts foren aprovats en l’Assemblea General Extraordinària de la Societat
Catalana de Rorschach i Mètodes Projectius, celebrada en la ciutat de Barcelona el dia 16
de març de l’any 2019, fet del que dono fe com a secretari de la Societat

La Secretaria

Vist i plau President

Yolanda González Rivero

Silvio Enrique Sember Kahan
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