CB IPSI
REGLAMENT DE RÈGIM INTERN
(Proposta de modificació)
CAPÍTOL I: Introducció
Des dels inicis del Club de Bàsquet IPSI s’ha parlat de la conveniència de
l’elaboració d’un reglament de règim intern; així, ja es va proposar aquest tema
en la primera reunió celebrada el dia 29 d’octubre de 1997 en què es va acordar
designar una comissió formada per dos directius, un entrenador no directiu i un
jugador no directiu. Se’n torna a parlar en les reunions dels dies 28 de gener i 28
de febrer de 1998. En l’acta de la reunió del dia 25 de març de 1998 es parla de
que la comissió ja treballa en el seu redactat però s’ignora quins components la
formen. En data 6 de maig de 1998 es fixa el dia 13 del mateix mes com a data
prevista per una nova reunió. En la reunió del dia 19 de maig de 1998 es
produeix l’aprovació del reglament a excepció del punt que parla sobre les faltes.
En la reunió del dia 2 de juny del mateix any 1998 s’informa que el reglament es
troba en el mateix punt que la reunió anterior i finalment en la reunió del 18 de
febrer del 2000 es reconeix que el CB IPSI no disposa d’un reglament de règim
intern.
Els Estatuts del Club tenen un capítol sencer dedicat al règim disciplinari i en el
seu article 41.2 manifesten que l’exercici de la potestat disciplinària correspon a
la junta directiva amb la qual cosa ens trobem conseqüentment en la necessitat
d’elaborar el present reglament de règim intern.
L’esperit d’aquest reglament no pretén de cap manera coartar a la gent sinó que
la seva finalitat es procurar que entre tots fem del respecte, de la responsabilitat i
del sentit comú les eines bàsiques per establir uns criteris i unes pautes
d’actuació davant de situacions que es poden produir en algun moment donat.

CAPÍTOL II: Organigrama
Article 1
Es creen tres àrees d’actuació: l’àrea social, l’àrea esportiva i l’àrea econòmica.
Les àrees social i econòmica seran responsabilitat directa del Secretari i del
Tresorer respectivament, mentre que l’àrea esportiva estarà sota la coordinació
general de tota la Junta Directiva.
Article 2
a) Es creen les figures del Secretari tècnic i dels coordinadors dels equips
masculins i femenins del Club.
b) El Secretari tècnic serà el nexe d’unió entre els responsables tècnics dels
equips masculins i femenins i la Junta Directiva. El Secretari tècnic tindrà
capacitat per resoldre els problemes quotidians del dia a dia, mentre que els
de més magnitud els posarà en coneixement de la Junta Directiva, la qual
procedirà a la seva valoració.
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c) Els coordinadors seran les persones designades per la junta i no
necessàriament els entrenadors dels primers equips. Aquests seran els que
marcaran les directrius i sistemes que hauran de ser aplicats pels entrenadors
dels equips inferiors del Club per tal que quan aquells requereixin la presència
de jugadors d’aquests, la seva incorporació resulti el menys traumàtica
possible. Les seves decisions seran de caire esportiu i en qualsevol cas,
dependran del Secretari Tècnic.

CAPÍTOL III: Constitució de la Comissió disciplinària
Article 3
Per tal d’aconseguir un millor equilibri i una millor imparcialitat en la consideració
d’un cas en concret, és convenient designar una comissió que s’encarregui de
vetllar per la correcta aplicació d’aquest reglament.
Article 4
Aquesta comissió estarà formada per dos membres de Junta, un entrenador no
directiu i un jugador major de 18 anys no directiu.
Article 5
Els dos membres de Junta seran elegits entre els sis membres que la composen.
L’entrenador serà elegit entre el conjunt d’entrenadors dels equips del Club. El
jugador serà elegit entre el conjunt de jugadors dels equips del Club.
Article 6
a) Un cop escollits els quatre membres d’aquesta comissió, se’n designarà un
que actuarà com a President de la mateixa i gaudirà del vot de qualitat.
b) En cas que no es designi cap representant dels jugadors i/o dels entrenadors,
la comissió estarà formada pels membres de la pròpia Junta Directiva del
Club.
c) Una vegada constituïda aquesta comissió, se’n donarà coneixement a tots els
socis del Club mitjan una nota informativa.
Article 7
Aquesta comissió serà permanent, tindrà una vigència de dues temporades i
només es renovarà en cas de renúncia d’algun dels seus membres.
Article 8
Les decisions que facin referència a faltes lleus es prendran per majoria simple,
mentre que les referents a faltes greus i molt greus seran preses per unanimitat.
Article 9
a) L’actuació de la comissió disciplinària es podrà demanar a instància de
qualsevol entrenador, jugador o soci que presenti una reclamació raonada o
d’ofici per qualsevol membre de la Junta Directiva.
b) Les decisions que prengui la comissió disciplinària quedaran reflectides en un
llibre d’Actes que s’elaborarà a tal efecte.
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CAPÍTOL IV: Competències dels entrenadors
Article 10
Cada entrenador te la potestat d’establir uns criteris disciplinaris en el seu equip.
Article 11
Les sancions imposades pels entrenadors a jugadors dels seus respectius
equips derivades d’un comportament incorrecte dels mateixos, no podran
ultrapassar en cap cas els dos partits de suspensió.
Article 12
Qualsevol acte que, a criteri dels entrenadors, requereixi una sanció superior a
l’expressada en l’article anterior, caldrà ser posat en coneixement del Secretari
tècnic, el qual el traslladarà a la comissió disciplinària per tal que procedeixi a la
seva avaluació i resolgui el cas.

CAPÍTOL V: Competències dels jugadors
Article 13
Els jugadors i les jugadores del CB IPSI estan en funció de les necessitats del
Club i és per això que, prèvia comunicació del fet pel seu entrenador i sempre
que hagi hagut un acord entre els entrenadors afectats i que alhora hagi estat
posat en coneixement del Secretari tècnic, qualsevol jugador/a que sigui
reclamat per l’entrenador d’un equip de categoria superior te l’obligació de
presentar-se, llevat causa que ho justifiqui.
Article 14
El jugador o jugadora que abandoni la disciplina del Club durant la temporada
sense causa que ho justifiqui (malaltia, canvi de residència, …) es tindrà que
atendre al règim disciplinari de la Federació Catalana de Basquetbol ja que el CB
IPSI es reservarà el dret d’incoar un expedient disciplinari i denunciar el cas
davant del Comitè de Competició de l’esmentada Federació.
Article 15
a) És obligatori l’ús de l’equipament esportiu facilitat pel Club en els partits
oficials o amistosos.
b) Queda prohibit l’ús de qualsevulla peça de l’equipament esportiu facilitat pel
Club en els entrenaments, a excepció del xandall.
c) L’equipament esportiu, cas de ser cedit pel Club, tindrà que ser retornat a final
de temporada. En cas de baixa anticipada es contemplarà aquesta baixa com
si de final de temporada es tractés.
d) Els jugadors i jugadores del Club són responsables del bon ús del seu
equipament esportiu. El canvi de qualsevol de les peces de dit equipament,
cas de que aquest hagi estat cedit pel Club, provocat per la pèrdua o la manca
de cura del jugador o jugadora en el seu manteniment, serà un fet imputable
al mateix/a i conseqüentment, la despesa originada anirà al seu càrrec.
e) Si qualsevol de les peces de l’equipament esportiu es malmet en un partit
oficial o amistós, el Club facilitarà al jugador o jugadora afectats el recanvi
corresponent i es farà càrrec de la despesa originada.
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CAPÍTOL VI: Infraccions
Article 16
1. Les infraccions poden ésser tipificades com de molt greus, greus i lleus.
2. Són infraccions molt greus:
a) Les agressions de jugadors i entrenadors envers qualsevulla persona.
b) Les protestes, intimidacions o coaccions que impedeixin realitzar un
entrenament o un partit.
c) Les protestes aïrades i ofensives, les intimidacions o coaccions fetes contra
jugadors, entrenadors, àrbitres, jutges, directius i totes altres autoritats
esportives.
d) La desobediència manifesta a l’entrenador durant un entrenament o un
partit.
e) Els abusos d’autoritat.
f) Entrenar amb una altra entitat sense autorització expressa de la Junta.
g) No pagar la multa d’una sanció precedent.
h) La reincidència en dues faltes greus.
3. Són infraccions greus:
a) Els insults i les ofenses a jugadors, entrenadors i membres de la junta
directiva.
b) Les protestes, intimidacions o coaccions que alterin manifestament el
transcurs normal d’un entrenament o d’un partit.
c) L’incompliment de les ordres rebudes d’entrenadors, àrbitres i membres de
la junta directiva.
d) Els actes notoris i públics que atemptin contra la dignitat esportiva i
personal, sempre que no tinguin el caràcter d’infracció molt greu.
e) La reiterada falta d’assistència sense cap tipus de justificació a
entrenaments i/o partits.
f) La manca de cura de les instal·lacions i material utilitzats siguin propis o
aliens. L’import dels possibles danys causats anirà a càrrec de l’infractor o
infractors.
g) L’impagament de les quotes de soci.
h) La reincidència en dues faltes lleus.
4. Són infraccions lleus:
a) Les observacions formulades a àrbitres, entrenadors i membres de la junta
directiva de manera que signifiquin una lleugera incorrecció.
b) La lleugera incorrecció amb el públic i entre jugadors, entrenadors i
membres de la junta directiva.
c) L’actitud passiva en els entrenament i/o en els partits.
d) La falta injustificada de puntualitat en l’assistència a entrenaments i/o
partits.
e) La manca de col·laboració en activitats que esdevinguin un benefici pel
Club de Bàsquet IPSI quan aquesta sigui especialment requerida.

4

Article 17
Per raó de les infraccions es poden imposar les sancions següents:
1. Per les faltes lleus:
a) Amonestació privada.
b) Amonestació pública amb advertència de caure en falta greu.
2. Per les faltes greus:
a) Suspensió o inhabilitació temporal de 1 a 4 partits els quals, cas de no
poder ser complerts en una mateixa temporada, s’acumularan a la següent.
b) Privació temporal o definitiva dels drets de soci.
3. Per les faltes molt greus:
a) Suspensió o inhabilitació temporal de 5 o més partits els quals, cas de no
poder ser complerts en una mateixa temporada, s’acumularan a la següent.
b) En cas de sanció per part de la Federació Catalana de Bàsquet com a
conseqüència d’un comportament incorrecte d’algun dels jugadors i/o
entrenadors i que derivi en una sanció econòmica al Club, l’import
d’aquesta serà satisfet per la pròpia persona o persones sancionades.
c) Proposta a la Junta Directiva d’expulsió, d’acord amb allò que preveuen els
Estatuts del Club i elevar un expedient a la Federació Catalana de Bàsquet
perquè en tingui coneixement.

CAPÍTOL VII: Instrucció d’expedients
Article 18
1. Per imposar sancions per qualsevol tipus d’infracció és preceptiva la instrucció
prèvia d’un expedient.
2. En qualsevol cas, el presumpte infractor té dret a conèixer, abans no caduqui
el tràmit d’audiència, l’acusació formulada contra ell; a fer les al·legacions que
estimi oportunes; a recusar a l’instructor i al secretari de l’expedient, i a aportar
proves.
3. La persona de l’instructor recaurà en qualsevol dels membres de la Junta
Directiva del Club que no formin part de la comissió disciplinària.
Article 19
Un cop comunicada la instrucció d’expedient al possible infractor, la seva
resolució no podrà excedir de tres mesos, llevat de causes que ho justifiquin i
que es consignaran en el cos de l’expedient. Els mesos seran computats de data
a data.
Article 20
El presumpte infractor té el dret de demanar còpia certificada d’extrems concrets
continguts en l’expedient.
Article 21
Un cop comunicada al presumpte infractor la resolució adoptada per la comissió,
aquest té 20 dies comptadors a partir de la rebuda de dita resolució per
interposar recurs davant de la Junta Directiva, la sentència de la qual esgotarà la
via administrativa i serà ferma.
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DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera.
La Junta Directiva està oberta sempre a la consulta. És per això que el jugador,
l’entrenador o el soci en general ha de tenir clar que aquesta Junta està sempre
a disposició seva.
Segona.
La Junta Directiva també esta oberta a suggeriments. Si mai jugadors,
entrenadors o socis en general en tenen, que no dubtin a comunicar-los a
aquesta Junta, ja que si formem pinya entre tots, tot serà més fàcil.

DISPOSICIÓ FINAL
Qualsevol situació no contemplada en aquest Reglament, serà resolta segons
criteris establerts per la Junta Directiva, reunida en sessió extraordinària.
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