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Reglament Intern de l’SCRIMP 

 

CAPÍTOL 1 

Naturalesa del reglament 

Article 1 

L'SCRIMP, constituïda a l'empara de la legislació vigent, es regirà pels Estatuts de la Societat 

vigents, pel present Reglament de Règim Intern i per totes aquelles normes que estableixi la 

legislació que li sigui aplicable. 

Article 2 

La creació, modificació i anul·lació del Reglament serà facultat exclusiva de l’Assemblea Anual 

Ordinària o d’una Extraordinària convocada per a tal fi. 

Article 3 

El present Reglament desenvolupa els continguts expressats en els Estatuts de la Societat, i en 

cap cas podrà anar contra la filosofia i l'articulat dels citats Estatuts. A diferència dels estatuts, 

el reglament anirà canviant quan es necessiti. 

 

CAPÍTOL 2 

Les Comissions 

Article 4 

Segons els Estatuts de l’SCRIMP, una de les funcions de la Societat és crear, modificar i 

suprimir les comissions que es considerin necessàries per a dur a terme els seus objectius. 

Aquestes comissions poden ser ordinàries o bé extraordinàries. 

La creació, modificació i dissolució d’una comissió serà realitzada per la Junta de Govern i 

ratificada, o no, per la següent assemblea general. 

 

Article 5 

És competència de la Junta de Govern nomenar les comissions ordinàries i extraordinàries, i 

designar els seus integrants. 

Article 6 

És competència de la Junta de Govern assumir les competències vacants quan corresponguin a 

una comissió que, pel motiu que sigui, no siguin assumides, sigui perquè la comissió no existeix 

o per altres causes. 
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CAPÍTOL 3 

Les comissions ordinàries 

Article 7 

Les comissions ordinàries es caracteritzen per tenir assignades funcions específiques 

d’acord amb els objectius de la Societat. Es constitueixen després de l’elecció del 

President i el seu equip, i tenen la mateixa durada que la Junta de Govern. 

Article 8 

En absència de qualsevol comissió, les seves funcions seran assumides per la Junta de 

Govern 

Article 9 

Quan sigui convenient o necessari, es redactarà un reglament intern de les comissions, 

què estarà d’acord amb els objectius de la Societat, i serà aprovat per l’Assemblea 

General. 

Article 10 

Les comissions ordinàries de la Societat són: 

a) Comissió d’Ensenyament 

b) Comissió d’Economia i Serveis 

c) Comissió de Promoció 

d) Comissió de Recerca i Publicacions. 

Aquestes comissions estan formades com a mínim per un president, membre de la 

Junta de Govern, i un membre titular de l’SCRIMP que actua de secretari.  

 

CAPÍTOL 4 

La comissió d’ensenyament 

Article 11 

La Comissió d’Ensenyament està formada per un membre de la Junta de Govern i, com 

mínim, un delegat del Claustre de Professors. 

Article 12 

Les funcions d’aquesta comissió són: 

a) Organitzar i articular els mitjans humans i materials per dur a terme 

l’ensenyament. 

b) Elaborar la normativa d’estudis i vetllar pel seu compliment. 
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Article 13 

En l’exercici de les seves funcions, la Comissió d’Ensenyament tindrà com a tasques: 

a) Organitzar les diferents activitats d’ensenyament (cursos, seminaris i 

workshops). 

b) Valorar les propostes de nous docents i proposar a la Junta de Govern la seva 

acceptació i nomenament. 

c) Establir i controlar el compliment de les normes d'acreditació d’estudis, el 

contingut dels programes dels cursos i les normes per a l'extensió de 

certificacions. 

d) Valorar les propostes de nous cursos i comunicar la seva aprovació a la Junta. 

e) Tots els nomenaments de nous professors hauran de ser aprovats per 

l’Assemblea General 

 

CAPÍTOL 5 

Funcionament de les comissions 

Article 14 

Cada comissió establirà un calendari de reunions, convocades pel president i/o a 

petició de qualsevol dels seus membres. 

Article 15 

Els acords de les comissions es prendran de forma consensual i constaran en acta. 

Article 16 

Per l’elaboració del pressupost general, les comissions presentaran a la Comissió 

d’Economia i Serveis, una proposta anual, al mes de gener, de les activitats ordinàries 

que generin despeses o ingressos. 

Article 17 

Les comissions elaboraran un informe anual de les tasques realitzades i el presentaran 

a la Junta de Govern i/o a l’Assemblea Anual Ordinària. 

Article 18 

S’establiran regularment relacions entre els diferents òrgans de gestió: 

a) Els presidents de les comissions comunicaran les seves actuacions a la Junta de 

Govern, 

b) Les propostes d’una comissió que afectin d’altres, seran comunicades a través dels 

respectius presidents. 
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c) Les propostes i informes dirigits a qualsevol òrgan de gestió es faran per escrit, 

quedaran enregistrats a l’arxiu de la Societat i es trametrà còpia al President de la 

Junta de Govern. 

 

 

 

CAPÍTOL 6 

LES COMISSIONS EXTRAORDINÀRIES 

Article 19 

Quan les necessitats de la Societat ho demanin, a proposta de l’Assemblea General o 

de la Junta de Govern, es crearan Comissions Extraordinàries per dur a terme tasques 

específiques i puntuals. 

Aquestes comissions han de ser aprovades en la següent Assemblea General i es 

dissoldran un cop assolit el seu objectiu. 

 

CAPÍTOL 7 

La condició de membre de la Societat 

Article 20 

Per assolir la condició de membre ordinari de la Societat, les persones interessades 

han de dirigir-se a la Comissió de Promoció o bé a la Junta de Govern, per carta o per 

correu electrònic, sol·licitant la seva admissió. 

Per esdevenir membre es requereix: estar en possessió del títol universitari de psicòleg 

o de psiquiatre. Excepcionalment es podran admetre altres titulacions avalades per un 

currículum professional especialitzat, omplir la sol·licitud d'admissió i presentar el 

currículum. 

La Comissió o la Junta han de verificar la condició de llicenciat del candidat, la seva 

col·legiació corresponent i la seva experiència i formació en Rorschach i/o Tècniques 

Projectives. Una vegada s'hagin complert aquests requisits, dos membres de la 

Comissió o de la Junta mantindran amb l'interessat una entrevista prèvia a la proposta 

interna d'acceptació, per explicar personalment el currículum i rebre informació sobre 

el funcionament de la Societat. 

Si es compleixen tots els requisits, es farà una proposta a la Comissió o a la Junta per a 

la seva acceptació. 

El resultat li serà comunicat a l'interessat en el termini màxim d'un mes. 
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Si és acceptat, una vegada el candidat hagi ingressat la quota anyal corresponent, serà 

considerat membre ordinari de ple dret. 

En el cas d'una decisió negativa de la Comissió i/o de la Junta, les resolucions són 

inapel·lables. 

Qualsevol sigui la decisió, el resultat serà comunicat a la propera Assemblea Anual. 

 

Article 21 

L'article 8-b dels Estatuts diu: "Són membres titulars els membres ordinaris amb dos 

anys d'antiguitat que han exercit una activitat professional docent, investigadora o 

aplicada en el camp del Rorschach i/o dels Mètodes Projectius i que sol·licitin el canvi." 

Aquesta titularitat haurà de ser reconeguda per la Comissió de Promoció o bé per la 

Junta de Govern. El procés és el següent: 

a) El soci interessat es dirigeix a la Comissió de Promoció o bé a la Junta de 

Govern sol·licitant el canvi a titular. 

b) Acompanya la sol·licitud amb els documents que consideri adients per 

demostrar que ha exercit una activitat professional docent, investigadora o 

aplicada en el camp del Rorschach i/o dels Mètodes Projectius. 

c) La Comissió de Promoció o bé la Junta de Govern nomenen un membre per a 

concertar una entrevista amb l'interessat als efectes de constatar que compleix 

les condiciones esmentades. 

En el cas d'una decisió negativa de la Comissió i/o de la Junta, les resolucions són 

apel·lables mitjançant carta o correu electrònic a la Junta o bé dirigint-se també per 

carta o correu electrònic a la propera Assemblea Anual Ordinària. En el cas d'una 

decisió negativa de l'Assemblea, les resolucions són inapel·lables 

 

CAPÍTOL 8 

Les assemblees 

 

Article 22 

Les assemblees ordinàries i/o extraordinàries s’han de convocar amb un mínim de 15 

dies d’antelació. 

La convocatòria es pot realitzar per correu postal o electrònic, a la direcció indicada 

per cada soci. 
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En cas de suspensió d’una assemblea per un fet extraordinari, la convocatòria 

s’ajornarà 21 dies. 

Article 23 

Cada participant d’una assemblea tindrà dret a un vot en els temes que ho requereixin. 

En cas de no poder assistir-hi, cada soci pot delegar el seu vot en un altre soci, prèvia 

comunicació a la Junta mitjançant correu postal o electrònic, amb un mínim de cinc 

dies d’antelació. 

En el cas del correu electrònic, el soci es dirigirà des del seu correu registrat al compte 

de correu secretaria@rorschach-catalana.org 

En el cas de correu postal, la direcció de l’SCRIMP és:  

Societat Catalana de Rorschach 

Hotel D'Entitats de Gràcia 

Carrer de la Providència, 42 

08024- Barcelona 

 

CAPÍTOL 9 

El procés electoral 

 

Article 24 

La renovació de la Junta de Govern es realitzarà, segons Estatuts, cada dos anys, tret 

de qualsevol situació excepcional, com la renúncia, malaltia o incapacitat del President 

o d’altres circumstàncies extraordinàries o de força major. 

El procés serà el següent: 

a) Dos mesos abans de l’Assemblea electiva, la Junta comunicarà a tots els 

membres l’inici del procés electoral. 

b) Les candidatures hauran d’estar formades per un candidat/a President, un 

candidat/a Secretari i un candidat/a Tresorer.  

c) Les candidatures interessades a participar comunicaran la seva composició a la 

Junta amb un mes d’antelació a l’Assemblea Anual. 

d) La Junta podrà acceptar candidatures fora de termini si ho considera 

convenient. 

e) Les candidatures es faran públiques, com mínim, amb quinze dies d’antelació a 

l’Assemblea. 

mailto:secretaria@rorschach-catalana.org
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f) La votació es durà a terme a ma alçada, tret del cas que qualsevol soci sol·liciti 

que sigui secreta. 

g) Serà elegida la candidatura que obtingui la majoria simple. 

 

ARTICLES TRANSITORIS 

1. L’Assemblea General, al cap d’un any de l’aprovació d’aquest reglament, el podrà 

revisar, a proposta de la Junta de Govern i/o de les Comissions Ordinàries de la 

Societat. 

2. Es considera correu electrònic registrat el correu actual de cada membre. Aquesta 

adreça es podrà modificar cada vegada que un soci ho consideri convenient, 

mitjançant correu electrònic des de l’adreça vigent o bé per carta postal dirigida a la 

Junta de Govern. 

3. A partir d’ara, cada nou membre vindrà obligat a comunicar un compte de correu que 

passarà a ser el correu registrat. 

 

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

 

 

 

 

El president       La Secretaria 

Silvio Enrique Sember Kahan            Yolanda González Rivero 

 

Nota: 

Aquest Reglament va ser aprovat en l’Assemblea General Extraordinària de la Societat 

Catalana de Rorschach i Mètodes Projectius, celebrada a la ciutat de Barcelona el dia 16 de 

març de 2019, fet del que dono fe com a secretària de la Societat 

 

 

 

 

La Secretaria       Vist i plau President 

Yolanda González Rivero     Silvio Enrique Sember Kahan 


