SOCIETAT CATALANA DE FILOSOFIA
REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

Títol primer: Del soci
Article 1
1.1. Pot ser soci de la Societat Catalana de Filosofia tota aquella persona o entitat l 'ocupació de
la qual coincideixi amb allò que és establert a l'article primer dels estatuts de la Societat.
1.2. Seran socis honoraris aquelles persones a les quals, per la seva trajectòria filosòfica, la
Societat vulgui retre homenatge. Són socis corresponents les persones o entitats amb les quals la
Societat desitgi mantenir una relació de col·laboració especial.
Article 2
2.1. L'admissió de socis, en les categories d'honoraris, d'ordinaris o de corresponents, serà
decidida en l'Assemblea General en sessió administrativa ordinària, a proposta de la Comissió
d'Admissió de Socis. Es votarà cada proposta individualment, o col·lectivament, si no hi ha cap
objecció, i caldrà, en ambdós casos, que obtingui la majoria simple dels vots dels socis presents
a l'Assemblea.
2.2. Pel que fa als socis honoraris i als corresponents, el secretari els proposarà en nom del Consell
Directiu, a l'Assemblea General, en la seva sessió administrativa ordinària, i caldrà una majoria
de dos terços dels vots dels socis assistents per a la seva aprovació.
Article 3
Totes les propostes d'admissió de socis hauran de ser adreçades, per escrit, al Secretari, que haurà
de presentar-les a la Comissió d'Admissió de Socis.
Article 4
La Comissió d'Admissió de Socis té plena potestat per decidir la presentació d'una sol·licitud a
l'Assemblea i per fixar els criteris d'admissió escaients. En qualsevol cas caldrà acreditar estudis,
treballs de recerca o exercici de la docència com a condició indispensable per associar-se. També
s’exigirà l'aval de dos socis.
Article 5
Els socis tenen dret a:
5.1. Rebre informació de totes les activitats desenvolupades per la Societat i participar-hi, segons
les condicions que s'estableixin en cada cas.
5.2. Participar amb veu i vot en les Assemblees Generals en sessió administrativa ordinària i
extraordinària.
5.3. Ocupar càrrecs de la Societat en les condicions especificades als Estatuts i en aquest
Reglament de Regim Intern.
Article 6
Són deures del soci ordinari:
6.1. Col· laborar en el manteniment econòmic de la Societat mitjançant el pagament de la quota
establerta per l'Assemblea General.

6.2. Lliurar còpia de cadascuna de les seves publicacions al patrimoni de la Societat.
Article 7
L'incompliment injustificat dels deures establerts, així com qualsevol conducta contraria a allò
que s'especifica en aquest Reglament, en els Estatuts de la Societat o en els Estatuts de l'Institut
d'Estudis Catalans comporta l’exclusió de la Societat. Les propostes d'exclusió seran presentades
pel secretari de la Societat, en nom del Consell Directiu, a l'Assemblea General en sessió
administrativa ordinària, i caldrà. per la seva aprovació, la majoria simple dels vots dels socis
assistents.
Article 8
En qualsevol moment, un soci podrà donar-se de baixa, notificant-ho per escrit al Secretari, que
la farà efectiva immediatament. A partir d'aquest moment, el soci perdrà tots els seus drets i
quedarà alliberat dels seus deures.
El Secretari haurà de notificar a l’Assemblea General en sessió administrativa ordinària la llista
de baixes.
Títol segon: Del Consell Directiu.
1. De la seva elecció
Article 9
El procés d'elecció de càrrecs començarà amb la convocatòria de l‘elecció, que haurà d'ésser feta
amb una antelació mínima de dos mesos. El Consell Directiu comunicarà als socis les
candidatures presentades en un termini mínim de 5 dies naturals abans de la celebració de
l'elecció.
Article 10
Les candidatures hauran de complir els següents requisits:
1 . Cobrir els càrrecs que preveu l'article 8 dels Estatuts. No s'admetran candidatures per un càrrec
individual.
2. Les candidatures hauran d'ésser comunicades al Secretari del Consell Directiu amb una
antelació de 21 dies naturals sobre la data de l'elecció.
Article 11
Cada candidatura podrà presentar el nombre de vocals que consideri necessari.
Article 12
En el cas que, un cop exhaurit el mandat del Consell en exercici, no hi hagués cap candidatura, la
presidència recauria, de manera provisional, en el delegat de l'Institut d’Estudis Catalans, que
s'encarregaria de promoure la formació d'una candidatura. El delegat tindrà, en aquest cas, la
potestat de convocar l'Assemblea General en sessió extraordinària.
2. De les seves funcions
Article 13
Seran funcions del President:
- La convocatòria de l'Assemblea General en sessió administrativa ordinària.

- La convocatòria de l'Assemblea General en sessió administrativa extraordinària, segons el que
prescriu l'article 7 dels Estatuts.
- Totes les funcions contemplades en l'article 10 dels Estatuts.
- L'elaboració i la presentació d'un informe anual sobre la gestió acadèmica i administrativa davant
de l'Assemblea General ordinària.
Article 14
Seran funcions del Vicepresident:
- Totes aquelles pròpies del president que li siguin delegades per aquest.
- La presidència de la Comissió Acadèmica i de la Comissió d'Admissió de Socis.
Article 15
Seran funcions del Secretari:
- Totes les especificades en l'article 10 dels Estatuts.
- La convocatòria, en nom del President, del Consell Directiu, que s’haurà de reunir com a mínim
dues vegades l'any.
- La convocatòria de totes les comissions, de les quals serà sempre membre de ple dret. Aquesta
funció podrà ser delegada en un altre membre del Consell quan es consideri convenient, amb
l'autorització del President.
Article 16
Seran funcions del Tresorer:
- El control de la gestió econòmica de la Societat.
- La presentació d'un informe anual sobre l 'estat financer a l'Assemblea General.
Article 17
Seran funcions dels Vocals totes les tasques especifiques que el Consell consideri convenient
encarregar-los.
Article 18
Les substitucions s'efectuaran tal com especifica l'article 11 dels Estatuts. Les normes per la
substitució del Secretari seran valides també pel tresorer i pel vocal encarregat de la Comissió de
Publicacions. En el cas d’absència del Vicepresident, no serà substituït i les seves funcions seran
assumides pel Secretari.
Article 19
En cas de renúncia d'algun membre del Consell, s’aplicarà el mateix criteri que en els casos
previstos a l'article 11 dels Estatuts.
Article 20
Si es produís en un mateix període triennal la renúncia o l’absència del President i del
Vicepresident, seria obligat un nou procés d'elecció del Consell Directiu, i s'aplicarà l'article 12
d'aquest Reglament.

Títol tercer. De les comissions, seccions i grups de treball
Article 21
El Consell Directiu té la potestat de crear i dissoldre les comissions, seccions o grups de treball
que consideri adients pel desenvolupament de la seva tasca, llevat d'aquestes: la Comissió
Acadèmica, la Comissió d'Admissió de Socis, la Comissió Permanent i la Comissió de
Publicacions.
Article 22
La Comissió Acadèmica serà presidida pel Vicepresident i formada pel Secretari del Consell
Directiu i els directors de les seccions i grups de treball en funcionament. La seva funció és la
planificació i l'elaboració del calendari d' activitats acadèmiques de la Societat, tant pel que fa als
actes generals com als actes de cada grup de treball.
Article 23
La Comissió d'Admissió de Socis serà presidida pel Vicepresident de la Societat i formada pel
Secretari i el Tresorer. Es reunirà, com a mínim, un cop l'any, amb la finalitat d'establir la llista
de propostes de nous socis.
Article 24
La Comissió Permanent serà presidida pel President i formada pel Vicepresident, pel Secretari,
pel Tresorer i el Vocal de la Comissió de Publicacions.
Article 25
La Comissió de Publicacions s’encarregarà de les publicacions pròpies de la Societat Catalana de
Filosofia. La Comissió estarà composta pel president de la Societat, que la presidirà, el Secretari,
els directors de seccions i el Vocal de publicacions.
Article 26
L'Anuari és l’òrgan d'expressió de la Societat Catalana de Filosofia. La Comissió de Publicacions
vetllarà perquè es mantingui la periodicitat i la regularitat de la seva aparició.
Article 27
1. El Consell Directiu té la potestat de crear i dissoldre seccions i grups de treball. Cada secció
coordinarà un o més grups de treball. La finalitat d'aquestes seccions serà crear un mitjà de
comunicació efectiu entre totes les persones de la Societat que estiguin treballant dins del seu
àmbit. Així mateix, les seccions prendran cura tant de la difusió deis treballs realitzats pels seus
membres com de la recepció i distribució d'informació referent al seu camp de treball.
2. Les seccions i els grups de treball tindran un director i un secretari. Aquests càrrecs seran
proposats per les seccions i els grups de treball i seran designats pel Consell Directiu.
3. La funció dels directors de secció serà el de promoure i dirigir les activitats pròpies del seu
àmbit.
Article 28
La Societat Catalana de Filosofia podrà proveir recursos per al funcionament d'aquests grups o
seccions. El finançament de les activitats de les seccions i dels grups haurà de comptar amb
l'aprovació del Consell Directiu.

Article 29
Es produirà la dissolució d'una secció o d'un grup:
- Per decisió pròpia comunicada de manera fefaent al Consell.
- Per incompliment del mínim d'activitat durant dos anys successius.
- Quan a judici del Consell Directiu les activitats de la secció o del grup no s'avinguin amb les
finalitats de la Societat.
Article 30
1. El present reglament podrà ser reformat a iniciativa d’una quarta part dels socis, o bé, del
Consell Directiu, o bé, del President.
2. Per aprovar la iniciativa de modificació del Reglament caldrà el vot favorable de la majoria
simple de l'Assemblea General.
3. La modificació ha de ser aprovada per majoria absoluta de l'Assemblea General administrativa.
4. La proposta ha d'anar acompanyada d'una memòria raonada en text articulat, destinat a
reemplaçar el que es tracta de modificar.
Disposició final.
El nou Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació per l'Assemblea General.
Aquest Reglament de Règim Intern ha estar aprovat per l'Assemblea General de la Societat
Catalana de Filosofia en la sessió administrativa extraordinària del dia 25 de maig de 2003.

