Funcionament dels Grups de Treball de la Societat
Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
1. Objectius dels grups de treball:
•
•

Estudi, difusió, promoció, docència i investigació en temes d'especial interès per
a la Psiquiatria i la Salut Mental.
Promoure el consens sobre temes d’interès per a la Psiquiatria i la Salut Mental
i assessorar la Junta Directiva de la Societat i els socis i sòcies.

2. Constitució d'un grup:
• La constitució d'un grup de treball (GdT) ha de ser aprovada per la Junta Directiva,
després de la presentació del projecte de grup.
• Requisits necessaris per constituir un GdT:
• Presentar un projecte de GdT en el qual hi constarà el nom del grup de
Treball, la relació de persones promotores, els objectius del grup, la
previsió de les activitats previstes, i tota aquella informació que, a criteri
de les persones promotores, sigui d'interès.
• Els GdT seran constituïts majoritàriament per socis i sòcies de la SCPiSM.
Al grup s’acceptaran com a membres altres professionals sanitaris
interessats.
3. Normativa d'organització interna del GdT
• Es potenciarà que els/les membres dels GdT siguin socis i sòcies de la SCPiSM.
• Les persones del GdT que liderin i organitzin activitats dins el GdT hauran de ser
socis/sòcies de la SCPiSM.
• Els GdT tindran un/a coordinador/a que reportarà les activitats del grup a través
d’un/a membre de la Junta que actuarà com enllaç.
• Abans de portar a terme les accions proposades, caldrà que siguin aprovades per
la Junta.
•

Coordinador/a del GdT:
• S’escollirà d’entre els/les membres del GdT.
• Serà el responsable d’enviar les actes a la Junta i presentar una memòria
anual del GdT durant l’Assemblea de Socis i Sòcies a les Jornades de
Cloenda. En aquesta memòria s’especificarà el llistat de membres del
grup, activitats realitzades al llarg del curs, articles i altres publicacions,
col·laboracions en mitjans de difusió i pla d’activitats futures.
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•
•

Podrà ser designat com a assessor/a la Junta de la SCPiSM en tot allò
referent al tema de treball del GdT.
La SCPiSM reconeixerà per escrit la seva tasca, aportant un certificat
acreditatiu.

•

Coordinador/a i l’Enllaç amb la Junta vetllaran que es compleixin les peticions
de la Junta Directiva al GdT, i transmetran a la Junta les necessitats del grup.

•

En cas que disposin de pàgina web o compte a xarxes socials (Twitter, Instagram,
Facebook...) l’editor de la Web serà aquella persona del grup responsable
d’editar i actualitzar els continguts de l’espai del GdT a la Web de la SCPiSM. Les
opinions expressades a les xarxes socials han de basar-se sempre en informació
basada en l’evidència.

4. Integració́ i destitució́ d'un membre del grup:
• Qualsevol soci/a de la Societat podrà̀ formar part dels diferents GdT comunicantho al/la coordinador/a del grup corresponent.
• Deixarà̀ de formar part del GdT el membre que aixı́́ ho comuniqui al/la
coordinador/a o bé per decisió́ de la majoria absoluta del grup.
• Anualment, s’enviarà a la Junta l’actualització dels/les membres del GdT.
• La Junta Directiva de la SCPiSM es reserva el dret de destituir al coordinador/a
quan aquest/a incompleixi la normativa vigent.
5. Responsabilitats i drets del GdT
• Qualsevol membre d'un GdT podrà utilitzar la condició de membre o en el seu
cas la de coordinador/a del GdT al qual pertany amb finalitat acadèmica i es
compromet a facilitar als responsables del grup la relació de qualsevol tipus de
col•laboració en la qual hagi utilitzat la condició de membre de grup.
• Els GdT hauran de comunicar a la Junta aquelles activitats que portin a terme.
• A totes les activitats que portin a terme els GdT caldrà fer constar que són un
GdT de la SCPiSM.
6. Finançament
• Cap membre d'un GdT rebrà remuneració directa o indirecta pel seu treball, ni
de la Societat ni d'altres Institucions públiques o privades.
• La propietat intel·lectual del material que la societat encarregui al grup serà de
la SCPiSM, així com qualsevol ingrés o contraprestació que generi la difusió,
venda, distribució o cessió dels drets d autor, del nom del grup i la participació
del grup en qualsevol activitat.
• Així mateix, la junta directiva es compromet a millorar el recolzament als GdT
mitjançant:
• Potenciar el paper dels GdT com a font d'assessorament i representació
de la SCPiSM, tant en les activitats internes com en la relació amb altres
professionals o medis.
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•
•
•

Supervisar la relació amb altres àrees o seccions de la SCPiSM amb la
finalitat d'evitar la duplicitat de funcions i aconseguir una cooperació
òptima.
Potenciar la comunicació amb els grups a través de la pàgina web per tal
d'establir contactes entre GdT, professionals i Societat i, alhora, que
permeti difondre l'activitat de cada grup.
La SCPiSM farà pública la constitució, els objectius i els membres del grup
a la pàgina web de la Societat.
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