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1 TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
1.1.1 Article 1: Objecte.

El present Reglament de Règim Intern té per objecte regular l'organització i
funcionament intern del Club Esportiu Escola Pia de Sabadell (d'ara endavant
el "Club"), dins el marc constituït per la legislació esportiva vigent que li resulta
d'aplicació i amb subjecció plena al que estableix l'Ideari i els Estatuts.

1.1.2 Article 2: Àmbit d'Aplicació.

Aquest Reglament és aplicable en els següents àmbits:
A. Personal
Els esportistes inscrits al Club des de la formalització de la seva
inscripció fins a la seva baixa.
A tot el personal tècnic del Club.
A tots els pares / mares dels alumnes des del moment de la inscripció
del seu fill / filla fins a la seva baixa en el Club, en aquells aspectes
que els sigui aplicable.
Al personal auxiliar del Club.
A totes aquelles persones o entitats que per qualsevol motiu i
temporalment formin part del Club.
B. Espacial:
Les instal·lacions esportives pròpies del Club Esportiu Escola Pia de
Sabadell.
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Qualsevol instal·lació esportiva, local, edifici o espai on es desplacin
els components del Club en la seva totalitat o en part, bé sigui de
manera esporàdica, o ja sigui de manera habitual per tal de realitzar
les activitats esportives.

C. Temporal:
Durant el temps ordinari d'activitat esportiva, segons les previsions
del calendari esportiu.
Durant tot l'any en aquelles activitats complementàries que estiguin
sota la responsabilitat o supervisió dels tècnics del Club o de
personal contractat pel mateix.
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2 TÍTOL II. COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA
2.1 Capítol I. Òrgans de Govern

2.1.1 Article 3. Estructura

El Club, de conformitat amb el que estableixen els seus Estatuts, comptarà
amb els següents òrgans de govern:
o Col·legiats: Assemblea General i Junta Directiva
o Unipersonals: President, Vicepresidents i vocals
El que disposa l'apartat anterior s'entendrà sense perjudici de l'existència i
funcions d'altres òrgans del Club, com Responsables de Secció i Coordinadors
Esportius, en l'àmbit de les seves competències.

2.1.2 Article 4. Principis d'Actuació

Els òrgans de govern vetllaran perquè les activitats del Club es desenvolupin
d'acord amb l'Ideari que figura als acords del Club, per tal de fer possible
l'efectiva realització dels fins previstos.
Els òrgans de govern del Club garantiran, en l'àmbit de la seva competència,
l'exercici dels drets reconeguts als esportistes, tècnics i auxiliars, així com a
pares i mares, i han de vetllar pel compliment dels deures corresponents.
Així mateix, afavoriran la participació efectiva de tots els membres del Club a la
vida d'aquest, en la seva gestió i en la seva avaluació.
En el si de la Junta Directiva es podrà constituir un Comitè de Disciplina, al qual
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correspondrà, per delegació d'aquella, la resolució dels expedients incoats per
la comissió, de fets que puguin ser conceptuats com a falta greu o molt greu.
Aquest Comitè estarà compost pel president del Club o persona en qui delegui,
i integrat pels responsables de les tres seccions o persones de la junta
delegades per aquests .
Pel que fa a la configuració, delimitació de competències i funcions, així com
a règim de funcionament dels diferents òrgans de govern, tant col·legiats com
unipersonals, s'aplicarà el que disposen els Estatuts del Club Esportiu.

2.2 Capítol II. Altres òrgans unipersonals

2.2.1 Article 5. Del Responsable de Secció

Són funcions pròpies del responsable de secció:
1.

Dirigir i coordinar totes les activitats de la Secció d'acord amb les
disposicions vigents, sense perjudici de les competències de la Junta
Directiva.

2.

Exercir la direcció de tot el personal adscrit a la Secció en l'aspecte
organitzatiu i tècnic.

3.

Organitzar els diferents actes i reunions que celebri la Secció.

4.

Visar els certificats i documents de la Secció.

5.

Executar els acords de l'Assemblea General i de la Junta Directiva en
l'àmbit de la seva competència.

6.

Informar a la Junta Directiva la incorporació a la Secció del personal
tècnic i de gestió necessari.

7.

Les que, dins l'àmbit de la seva funció, li siguin encomanades per la Junta
Directiva del Club.
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2.2.2 Article 6. Dels Coordinadors Esportius

El Club comptarà amb diversos Coordinadors Esportius, segons determini la
Junta Directiva.
Són competències del Coordinador Esportiu, si és el cas a l'àrea que se li
assigni, les següents:
1.

Exercir, per delegació del responsable de secció i sota la seva autoritat, la
direcció del personal tècnic en la seva modalitat esportiva.

2. Participar en l'elaboració i revisió del Programa Esportiu Específic
i Programació General Anual del Club, i vetllar pel seu compliment
coordinant amb aquesta finalitat les activitats derivades dels mateixos.
3. Coordinar i dirigir l'acció dels tècnics acord amb el Pla de Formació /
Tecnificació.
4. Responsabilitzar-se del compliment de les normes de convivència per
part de tots els components de la Secció així com vetllar pel compliment
puntual de l'horari establert per a tècnics i esportistes pel que fa tant a les
activitats reglades com extraordinàries.
5.

Cooperar amb la resta de Coordinadors Esportius en la posada en marxa,
seguiment i avaluació dels plans de formació esportiva.

6.

Convocar i dirigir les sessions d'avaluació esportiva.

7.

Organitzar les sessions dels tècnics absents.

8.

Disposar amb celeritat de les mesures oportunes per tal que s'atengui a
esportistes malalts o accidentats.

9.

Organitzar i supervisar, en coordinació amb el Responsable de Secció, les
activitats complementàries: entrenaments especials, xerrades, assistència
a esdeveniments esportius, excursions, etc.

10.Organitzar les reunions d'equip, segons les orientacions del/de la
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Responsable de Secció.
11. Tenir cura de l'aprofitament òptim dels recursos materials assignats, tant
l'equipament com dels recursos fungibles.
12. Informar mensualment al Responsable de Secció del Club de l'absentisme
de tècnics i esportistes al seu càrrec.
13. Coordinar el treball dels tècnics dels diversos grups esportius tant a nivell
d'objectius com de procediments i metodologia.
14. Facilitar l'organització dels esportistes i impulsar la seva participació en el
Club.
15. Qualsevol altra funció que li pugui ser encomanada pel Responsable de
Secció en l'àmbit de la seva competència.
Els Coordinadors Esportius seran designats per la Junta Directiva a proposta
del responsable de Secció, i cessaran en produir alguna de les circumstàncies
següents: renúncia pròpia, finalització de l'acord subscrit amb la Junta Directiva
i per decisió de la Junta Directiva, a proposta del responsable de Secció. Si
es produís el cessament del responsable de Secció, la Junta Directiva estaria
facultada igualment per cessar els coordinadors esportius.

2.3 Capítol III. Tècnics Esportius

2.3.1 Article 7. Caràcter

Els tècnics esportius / entrenadors són aquells membres del Club que
exerceixen la funció docent en l'àmbit esportiu, i l'exercici s'orientarà a la
realització dels fins educatius i esportius establerts en l'ideari del Club.
La designació dels tècnics esportius / entrenadors serà competència del
responsable de Secció, a proposta del Coordinador esportiu i aprovat per la
Junta Directiva.
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2.3.2 Article 8. Drets dels Tècnics Esportius / Entrenadors

Els tècnics esportius / entrenadors tenen els següents drets:
a. A exercir la seva funció, dins del respecte a l’Ideari del Club, en els
equips / grups de treball que se li destini.
b. A ser informats per qui correspongui, dels assumptes que afecten el
Club en general i a ells en particular.
c. A ser tractats amb correcció i respecte per la resta d'estaments i
integrants del Club.
d. A utilitzar els mitjans materials i instal·lacions del Club per a complir les
seves finalitats i d'acord amb les normes que regulen el seu ús.
e.A presentar peticions, suggeriments i queixes d'ordre esportiu,
formulades per escrit, davant dels òrgans unipersonals i col·legiats del
Club.

2.3.3 Article 9. Deures dels Tècnics Esportius / Entrenadors

Els tècnics esportius / entrenadors tenen els deures següents:
a. Elaborar la planificació anual de les activitats al seu càrrec i un cop
aprovada pel seu corresponent coordinador Esportiu, desenvolupar i
complir amb la programació establerta.
b. Participar, excepte causa justificada, en totes les activitats programades
així com en aquelles que sigui degudament convocat.
c. Mantenir en l'aspecte personal i en el tècnic-esportiu una conducta
digna i respectuosa amb l'Ideari del Club en el desenvolupament de la
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seva funció, així com en la seva relació amb els diferents estaments i
membres del Club, especialment amb els esportistes.
d. Exercir amb competència, exactitud i puntualitat les tasques i activitats
corresponents.
e. Atendre les consultes dels esportistes, estimular el seu esforç i afavorir
la convivència i el desenvolupament de tots els valors assenyalats en
l'Ideari del Club.
f. Atendre les consultes dels pares dels esportistes amb vista a compartir
la tasca educadora en l'àmbit de la seva competència, derivant al
coordinador qualsevol queixa o reclamació .
g. Participar en cursos de perfeccionament tendents a la millora permanent.
h. Aplicar el règim disciplinari del Club, en el nivell de la seva competència.
i. Emplenar el Diari d’Entrenaments en els aspectes tècnics i en els referits
a l'assistència i comportament dels esportistes.
j. Mantenir l'espai esportiu net i ordenat durant la seva presència en
aquest.
k. Respectar i complir els acords presos en la Junta Directiva.
l. Complir la normativa establerta pels Coordinadors Esportius quant a
programes, metodologia, criteris d'avaluació, objectius mínims, controls,
etc.
m. Portar sempre l'equipament esportiu adequat a l'activitat de què es tracti,
complint en tot moment les especificacions que pel mateix es detallen.

2.4 Capítol IV. Esportistes

2.4.1 Article 10. Drets
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1.L'esportista té dret a rebre una formació que asseguri el ple
desenvolupament de la personalitat.
2. Per tal de fer efectiu aquest dret, la formació de l'esportista haurà de
comprendre:
a. La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i
en l'exercici de la tolerància i de la llibertat dins dels principis
democràtics de convivència.
b. L'adquisició de normes de respecte i urbanitat per configurar la
formació integral com a persones en societat.
c. El desenvolupament harmònic de l'afectivitat, de l'autonomia personal
i de la capacitat de relació amb els altres.
d. L'educació que asseguri la protecció de la salut i el desenvolupament
de les capacitats físiques.
e. La participació en la millora de la qualitat de l'ensenyament esportiu
rebuda al Club.
f. Tots els esportistes tenen dret a les mateixes oportunitats d'accés
als diferents nivells esportius. No hi haurà més limitacions que les
derivades del seu aprofitament o de les seves aptituds per l'esport.
Per assegurar aquest dret, el Club es compromet a facilitar:
1. Un o dos tècnics per equip / grup.
2. Instal·lacions esportives adequades.
3. El material esportiu idoni, propi de la dotació de què es tracti.
4. Equipament esportiu.
5. Un horari d'entrenament sense alteracions arbitràries.
6. La participació de tots els equips / grups en competicions oficials.
7. L'ensenyament de la disciplina esportiva escollida.
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8. La deguda educació esportiva que contribueixi a completar la
formació integral de l'esportista.
g. Tots els esportistes tenen dret que es respecti la seva integritat física
i moral i la seva dignitat personal, no podent ser objecte de vexacions
físiques o morals.
h. Tots els esportistes tenen dret a que la seva activitat esportiva es
desenvolupi en condicions de seguretat i higiene adequades.
i. Els esportistes tenen dret a participar en el funcionament del Club, a
través de la designació de capitans a cadascun dels equips / grups que
actuaran de forma individual o podran convocar reunions d'esportistes
respectant el normal desenvolupament de les activitats del Club.
j. Tots els membres del Club estan obligats al respecte dels drets dels
esportistes que s'estableixen en la present normativa interna.

2.4.2 Article 11. Deures

1. Els jugadors tenen els deures següents:
a. Assistir als entrenaments prèviament establerts, degudament equipats
per a la pràctica esportiva de què es tracti, esforçant-se i obligant-se a
aprendre i millorar en tots els aspectes en cada un d'ells.
b. Assistir a tots els partits als que siguin convocats, amb l'equipació
esportiva que es designi pel Club. Sent l'equipament esportiu el principal
element identificador, els esportistes estan obligats a portar-lo, complint
les especificacions que per al mateix es detallen.
c. A més de portar l'equipament esportiu correctament, els esportistes
procuraran sempre que el seu aspecte sigui polit i higiènic.
d. Justificar les absències als entrenaments i partits en aquells casos en
què no pugui acudir, cosa que haurà de comunicar al seu entrenador
amb la deguda antelació a la celebració de l'entrenament o partit, llevat
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de causes de força major.

o Es consideren motius justificats: Malaltia
Motius Familiars
Motius Docents
Aquells altres que s'estableixin
o No són motius justificats: Els no inclosos en els anteriors

e. Arribar puntualment a l'hora indicada tant als entrenaments com als
partits als que siguin convocats.
f. Tenir cura del material esportiu del Club i les seves instal·lacions, fent
un ús adequat i correcte dels mateixos. Amb aquesta finalitat ha de
comunicar al seu entrenador qualsevol anomalia sobre aquests.
g. Tornar en perfectes condicions l'equipació que li sigui facilitada pel Club
quan sigui requerit per a això.
h. Comportar-se amb correcció i respecte en entrenaments, partits i
desplaçaments, amb altres esportistes, companys, àrbitres, entrenadors
i qualsevol altra persona relacionada amb l'activitat esportiva de què es
tracti.
i. Comprometre's al desenvolupament de l'activitat esportiva durant tota
la temporada, sense perjudicar els interessos esportius i formatius del
seu equip, atenent a les orientacions dels tècnics respecte del seu
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aprenentatge.
2. Constitueix un deure dels esportistes el respecte a les normes de
convivència dins i fora del Club. Aquest deure es concreta en les
obligacions següents:

a. Respectar la llibertat de consciència i la dignitat, integritat i intimitat
de tots els membres del Club, així com la funció que exerceixin en el
mateix.
b. No discriminar cap membre del Club per raó de naixement, raça, sexe o
per qualsevol altra circumstància personal o social.
c. Respectar l'Ideari del Club.
d. Respectar i utilitzar correctament els béns materials i les instal·lacions
del Club.
e. Respectar el Reglament de Règim Intern del Club.
f. Respectar les decisions adoptades pels òrgans unipersonals i col·legiats
del Club, sense perjudici que puguin impugnar quan considerin que
lesionen els seus drets.
g. Participar i col·laborar activament amb la resta de membres del Club, per
tal d'afavorir el millor desenvolupament de la preparació esportiva i de la
convivència del Club.

2.5 Capítol V. Pares i Mares

2.5.1 Article 12. Dels Pares i Mares

1. La inscripció d'un esportista al Club suposa el coneixement i l'acceptació
per part dels pares del tipus d'activitat que el Club ofereix i, en particular,
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els compromet a respectar l'Ideari i altra normativa del mateix, així com a
procurar que els seus fills els respectin.
2. Els drets i obligacions dels pares recollits en el present Reglament,
s'entendran referits, en el cas d'absència d'aquests, al tutor o representant
legal de l'alumne o esportista.

2.5.2 Article 13. Pares i Mares Delegats d'Equip / Grup

1. Els Pares i Mares Delegats d'Equip / Grup són els portaveus de les famílies
dels fills que integren un equip / grup. Al començament de cada temporada
esportiva es designarà un Pare Delegat entre tots els pares d'esportistes de
l'equip / grup.
2. Correspon als Pares Delegats d'equip / grup exercir les següents funcions:
a. Aconseguir l'adequat clima de col·laboració entre pares i tècnics del seu
equip.
b.Mantenir estreta relació amb els diferents estaments del Club,
especialment amb el Coordinador Esportiu de la modalitat, col·laborant
en la solució de possibles problemes que puguin sorgir i que afecten als
pares.
c. Estar informats permanentment sobre la marxa de l'equip / grup.
d. Acudir a totes les reunions convocades pel Responsable de Secció
o el Coordinador Esportiu que correspongui i mantenir així contactes
periòdics per tal de conèixer la marxa de l'equip / grup.
e. Mantenir constant relació amb la resta de pares de l'equip / grup per
coordinar propostes i rebre tota la informació pertinent.
f. Representar el Club davant d’altres entitats , en l’absència de la Junta de
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secció/club .
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3 TÍTOL III. RÈGIM DISCIPLINARI
3.1.1 Article 14. Definició i Remissió

1. Aquesta normativa serà d'aplicació a tots els esportistes del Club, podent
estendre’s en aquelles situacions que sigui possible a altres membres
d'aquest quan contravinguin les determinacions del present Reglament.
2. Tots els esportistes tenen els mateixos drets i deures bàsics, sense més
distincions que les derivades de la seva edat i de les modalitats esportives
que es troben practicant.
3.L'exercici

dels

seus

drets

per

part

dels

esportistes

implicarà

el

reconeixement i respecte dels drets de tots els membres del Club.
4. Correspon als òrgans de govern del Club garantir, en el seu àmbit
d'actuació, el correcte exercici i l'estricta observança dels drets i deures dels
esportistes en els termes previstos del present règim disciplinari.

3.1.2 Article 15. Normativa

El règim disciplinari dels esportistes del Club s'ha d'ajustar al que estableix la
legislació esportiva vigent, així com als seus Estatuts i al present Reglament.

3.1.3 Article 16. Supervisió

1. Els membres de la Junta Directiva en general, Responsables de Secció, i
els Coordinadors Esportius i tècnics en particular, posaran especial atenció
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en la prevenció de les actuacions disciplinàries previstes en aquesta
normativa, mitjançant el contacte i la col·laboració constant .
2. Sense perjudici d'accions posteriors, els tècnics podran adoptar les
mesures que consideri pertinents per mantenir l'ordre dins de l'equip / grup,
comunicant-les amb posterioritat al Coordinador Esportiu corresponent.

3.1.4 Article 17. Infraccions

1. Classificació, les faltes poden ser lleus, greus o molt greus.
2. Són faltes lleus:
a. Les faltes injustificades de puntualitat.
b. Les faltes injustificades, no reiterades d'assistència a entrenaments i
trobades esportives.
c. La no comunicació al seu entrenador de qualsevol anomalia o falta
d'assistència a entrenaments o partits amb la suficient antelació quan
això sigui possible.
d. L'actitud passiva en relació a la seva participació en les activitats
orientades al desenvolupament dels plans de preparació esportiva, així
com a les orientacions dels tècnics respecte al seu aprenentatge.
e. La falta de respecte a l'exercici del dret a la pràctica esportiva dels seus
companys, així com qualsevol comportament incorrecte i mancat de
respecte de caràcter lleu que es pugui dur a terme en entrenaments,
partits i desplaçaments o amb altres esportistes, àrbitres, entrenadors,
públic i qualsevol altra persona relacionada amb l'activitat.
f. El

deteriorament

no

greu,

i

causat

intencionadament,

de

les

dependències del Club, del material d'aquest o dels objectes i
pertinences dels altres membres del Club o d'altres Clubs.
g. Qualsevol acte injustificat que alteri lleument el normal desenvolupament
de les activitats del Club.
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3. Són faltes greus:
a.Les faltes injustificades reiterades d'assistència a entrenaments i
trobades esportives.
b. La reiterada i continuada manca de respecte a l'exercici del dret a la
preparació dels seus companys, així com qualsevol comportament
incorrecte i mancat de respecte de caràcter greu que es pugui dur a
terme en entrenaments, partits i desplaçaments o amb altres esportistes,
àrbitres, entrenadors, públic i qualsevol altra persona relacionada amb
l'activitat.
c. Els actes d'indisciplina, injúria o ofensa greus als membres del Club i
altres en deteriorament de la imatge del Club.
d. L'agressió física greu als altres membres del Club o d'altres Clubs, així
com als jutges - àrbitres, espectadors, etc.
e. Causar, per ús indegut, danys greus en els objectes i dependències del
Club o en les pertinences dels altres membres del Club o d'altres Clubs.
f. Els actes injustificats que alterin greument el normal desenvolupament
de les activitats del Club.
g. La reiterada i sistemàtica comissió de faltes lleus en una mateixa
temporada esportiva.
4. Són faltes molt greus:
a. Els actes d'indisciplina, injúria o ofenses molt greus contra els membres
del Club o altres en deteriorament de la imatge del Club.
b. L'agressió física molt greu als altres membres del Club o d'altres Clubs,
així com als jutges - àrbitres, espectadors, etc.
c. La comissió de tres faltes greus durant un mateix curs acadèmic.

3.1.5 Article 18. Sancions
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Per la comissió de les faltes enumerades s'han d'imposar les sancions
següents:

1. Per faltes lleus es podrà imposar alguna d’aquestes sancions, atenent a les
circumstàncies de cada cas:
a. Amonestació privada.
b. Amonestació escrita, de la qual conservarà constància el responsable
de Secció i que serà comunicada als pares.
c. Realització de tasques, si s’escau, que cooperin en la reparació de la
falta comesa.
d. Realització de tasques que contribueixin a la millora i desenvolupament
de les activitats del Club.
e. Suspensió de la pràctica esportiva per un període de temps no superior
a 8 dies.
2. Per faltes greus:
a. Advertència, en el cas de contínues faltes injustificades d'assistència,
en el qual s'inclourà un informe detallat del tècnic corresponent i del
Coordinador Esportiu corresponent sobre aquesta actitud.
b. Realització de tasques que contribueixin a la reparació dels danys
materials causats, si s'escau, o la millora i desenvolupament de les
activitats del Club. Aquestes tasques s’hauran de realitzar per un
període que no podrà excedir d'un mes.
c. Canvi d'equip de l'esportista, si és possible.
d. Suspensió del dret de pràctica esportiva per un període de temps no
superior a 15 dies.

3. Per faltes molt greus:
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a. Realització de tasques que contribueixin a la reparació dels danys
materials causats, si escau, o al millor desenvolupament de les activitats
del Club. Aquestes tasques s’hauran de realitzar per un període que no
podrà excedir de sis mesos.
b. Pèrdua del dret a la pràctica esportiva per un període entre 30 dies i una
temporada esportiva.
c. La Junta Directiva podrà acordar la readmissió de l'esportista prèvia
petició i comprovació d'un canvi positiu en la seva actitud.

3.1.6 Article 19. Competència per a la imposició de sancions

1. El responsable de Secció, per delegació de la Junta Directiva, serà
l'encarregat d'establir les sancions per les faltes qualificades com a lleus,
donant compte a la Junta Directiva en la primera sessió que aquesta celebri
i sense perjudici de la informació que mentrestant pugui facilitar als diferents
estaments del Club.
2. El Comitè de Disciplina és l'òrgan que, per delegació de la Junta Directiva,
s'encarrega dels assumptes referents als esportistes que poguessin incórrer
en faltes greus i molt greus.
3. Està integrat pels següents membres:
a. El President del Club o persona en qui delegui.
b. Un membre de la Junta Directiva.
c. Un representant dels Coordinadors Esportius o tècnics.

3.1.7 Article 20. Procediment sancionador.

1. En el cas de faltes greus i molt greus, el Comitè de Disciplina designarà
entre els seus membres un instructor, que obrirà expedient, formularà
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plec de càrrecs a l'esportista, donarà audiència a aquest, als seus pares
o representants legals, els tècnics, coordinador esportiu, responsable de
Secció i a quantes persones, segons ell, puguin aportar dades d'interès
ja que finalment, elevarà informe sobre aquest expedient al Comitè de
Disciplina.
2. En els casos que siguin necessàries mesures correctores amb urgència
i, en funció a la publicitat i notorietat de l'acte, podrà actuar directament
el Comitè de Disciplina, o el responsable de Secció, sense que es
requereixin comprovacions en la fase d'instrucció; previ informe escrit del
Coordinador Esportiu i amb audiència de l'interessat i els seus pares o
tècnics. La sanció es comunicarà per escrit a la família.
3. Els esportistes o els seus pares podran recusar l'instructor quan la seva
conducta o manifestacions pugui inferir falta d'objectivitat en la instrucció
de l'expedient.
4. La instrucció de l'expedient s'ha d'acordar en el menor termini possible i
en tot cas no superar els deu dies, des que es tingués coneixement de la
falta. Les faltes greus i molt greus prescriuran transcorreguts tres mesos.
5. Instruït l'expedient, es donarà audiència a l'esportista i, si és menor
d'edat, als seus pares, comunicant les faltes que s'imputen i la proposta
de sanció acordada per escrit. El termini d'instrucció de l'expedient no ha
d'excedir de set dies hàbils.
6. Quan siguin necessàries per garantir el normal desenvolupament de les
activitats del Club, l'instructor pot proposar al Comitè de Disciplina o al
responsable de Secció, l'adopció de mesures provisionals, entre elles
la suspensió temporal del dret d'assistència al Club, el canvi provisional
de grup de l'esportista, quan l'expedient s'hagi incoat per conductes que
puguin constituir faltes greus.
7. La Junta Directiva, a proposta del Comitè de Disciplina, podrà decidir la
no incoació de l'expedient sancionador quan concorrin circumstàncies
col·lectives que així ho aconsellin.
8. En el moment de decidir la resolució o sobreseïment de l'expedient
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disciplinari, i als efectes de graduar l'aplicació de les sancions que siguin
procedents, es podran tenir en compte les circumstàncies personals,
familiars o socials de l'esportista. De la mateixa manera, es podrà instar
als pares de l'esportista a adoptar les mesures dirigides a modificar les
esmentades circumstàncies personals, familiars o socials quan semblin
determinants de la conducta de l'esportista.
9. La resolució d'expedient s'ha de produir en el termini màxim d'un mes
des de la data d'iniciació.
10.Les sancions imposades podran ser recorregudes en alçada davant la
Junta Directiva, que resoldrà sobre les mateixes en la primera reunió
que celebri, tant ordinària com extraordinària.
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4 TÍTOL IV. NORMES DE CONVIVÈNCIA I ÚS DELS
RECURSOS MATERIALS

4.1.1 Article 21

Es respectaran les normes i pautes orientatives de la convivència i ús dels
recursos materials establerts en l'annex d'aquest Reglament.

5 DISPOSICIONS FINALS
5.1.1 Primera .- Entrada en vigor.

El present Reglament de Règim Intern entrarà en vigor a partir de la data de la
seva aprovació a l'Assemblea General.

5.1.2 Segona .- Modificació

Les modificacions d'aquest Reglament s'han d'aprovar per l'Assemblea General
a proposta de la Junta Directiva.
Tots els articles que s'hi contenen han de ser revisats quan entrin en
contradicció en les disposicions legals que vagin sorgint en cada moment.
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6 ANNEX. NORMES I PAUTES ORIENTATIVES DE LA
CONVIVÈNCIA I L'ÚS DE RECURSOS MATERIALS
El Club, a més de les persones que constitueixen el mateix, està conformat pel
conjunt de béns (edificis, instal·lacions, material esportiu, etc.) que li han estat
confiats per al desenvolupament de les seves tasques per part de l’Escola Pia
de Sabadell, així com dels que s'hagi anat dotant ell mateix.
La gestió d'aquests béns correspon al Club Esportiu i tots els integrants del
mateix tenen el deure de respectar i conservar aquest patrimoni procurant el
seu màxim aprofitament.
Tota utilització d'aquests no prevista en aquest Reglament de Règim Intern ha
de ser aprovada pel Consell Rector o Gerència de la Escola Pia de Sabadell i
estar en coherència amb els objectius educatius dels béns que el conformen.
El Club, en la mesura de les seves possibilitats, serà receptiu a la sol·licitud de
locals per al desenvolupament d'activitats esportives i formatives, sempre amb
el condicionant que aquesta utilització no suposi despeses per al Club.

6.1.1 Instal·lacions Esportives

En elles tenen lloc els entrenaments i partits dels diferents equips que
conformen el Club, i la seva utilització, fora de l'horari lectiu del Col·legi,
s'acomodarà a les següents determinacions:
1. Cada equip o grup té assignat el seu horari per utilitzar-les.
2. El responsable de Secció serà el responsable de coordinar la bona
utilització i conservació de les mateixes, d'acord amb les indicacions que
siguin establertes per la Gerència de l’Escola.
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3. Per als entrenaments i activitats esportives s'utilitzaran uns espais
o altres (Pavellons, patis), segons les conveniències o necessitats
de l'activitat a desenvolupar, d'acord amb les indicacions que siguin
establertes per la Gerència de l’Escola.
4. Sempre que hi hagi algun grup en qualsevol de les instal·lacions, ha
d'estar el tècnic encarregat de tal grup.
5. Les instal·lacions s'han de mantenir netes, ordenades, tenint cura que
en sortir quedin les llums apagades, el material al seu lloc i les portes
tancades.
6. El material esportiu no es podrà treure de la instal·lació corresponent
sense permís del tècnic.
7. En cas de deteriorament o pèrdua del material esportiu, l'esportista o
grup responsable de tal negligència estarà obligat a reposar-lo.
8. Les activitats esportives començaran puntualment i finalitzaran amb
l'antelació suficient per donar marge als esportistes tant perquè el
material utilitzat quedi al seu lloc, com per dutxar-se i vestir-se amb
rapidesa i ordre.
9. Els esportistes utilitzaran els seus corresponents vestidors i dutxes
segons sexe.
10.Tots acudiran sempre a les activitats amb el vestit esportiu corresponent
i en degudes condicions. Cada peça anirà marcada amb signes clars
d'identificació.

6.1.2 Lavabos

En un Club mixt i amb tan diferents períodes d'edat, el tema dels lavabos estarà
subjecte a les següents normes d'ús:
1. Es tindrà cura al màxim de la neteja als lavabos, havent de quedar
aquests sempre en les condicions que a un li hagués agradat trobar-los.
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2. Les aixetes dels lavabos han de quedar sempre ben tancades.
3. No es llançaran deixalles pels lavabos i WC, evitant així que quedin
embossats.
4.No es permetrà que els esportistes fumin, es reuneixin, juguin,
s'amaguin, etc. en els lavabos.

6.1.3 Modalitats Esportives

1. Cada Modalitat Esportiva disposarà, en la mesura de les possibilitats del
Club, d'un espai de responsabilitat del Coordinador Esportiu, i en el qual
desenvolupen el seu treball els tècnics adscrits a aquesta.
2. En aquest espai ha de regnar un clima de silenci per poder efectuar una
tasca acurada i eficaç.
3. El Coordinador Esportiu és la persona responsable de coordinar el
treball dels tècnics adscrits, vetllant per la qualitat formativa de la matèria
de la qual és responsable.
4. Els esportistes tindran accés als despatxos o espais assignats a les
diferents Modalitats Esportives quan siguin requerits pels tècnics i per
efectuar consultes amb ells.
5. El material dels despatxos o resta d'espais amb què compte el Club
(llibres, aparells, pel·lícules, etc.) es podrà utilitzar excepcionalment fora
de les seves dependències amb autorització expressa del responsable
de Secció.
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