
ASSOCIACIÓ AMICS DEL BRIDGE BAIX GUINARDÓ 

RÈGIM DISCIPLINARI 

Segons l’acord presa en la reunió celebrada el dia 15 de setembre de 2014, la Junta 

Directiva, ha desenvolupat el règim disciplinari, corresponent a l’article 29 dels vigents 

Estatuts, de la forma següent : 

FALTES LLEUS 

Es considerarà una falta lleu : 

- Les faltes d’assistència a classe ( 2 faltes seguides ), sense justificar. 

- No respectar les normes de conducta que cada professor establirà en la seva 

classe. 

- No desactivar o posar en silenci el telèfon mòbil, durant les classes i pools. 

- Cridar o parlar molt fort, durant les classes i pools. 

- Interrompre contínuament als professors, durant la classe. 

- Parlar i no prestar la deguda atenció als professors. 

- No guardar les degudes bones formes a classe. 

- Trencar o fer malbé, el material que l’Associació posi a disposició dels associats. 

FALTES GREUS 

Es considerarà una falta greu : 

- La reiteració de dues faltes lleus en el transcurs d’un any. 

- Qualsevol comportament o manifestació verbal o escrita, que falti al respecte o a 

la dignitat dels professors o d’un altre associat.  

FALTES MOLT GREUS 

Es considerarà una falta molt greu : 

- La reiteració de dues faltes greus en el transcurs d’un any. 

- Les agressions de paraula o física contra qualsevol persona de l’Associació. 

- L’incompliment de qualsevol dels articles dels vigents Estatuts, què suposi un greu 

dany per l’Associació. 



SANCIONS 

FALTES LLEUS : 

Quan la Junta Directiva tingui coneixement d’una falta lleu, serà motiu d’un avís al 

soci/sòcia, causant d’aquesta falta. 

FALTES GREUS : 

En cas de repetició d’una falta lleu, serà considerada greu, llavors, la Junta Directiva 

convocarà a l’infractor i una vegada escoltat, pot ser sancionat amb la pèrdua dels seus 

drets durant un mes i no podrà participar en aquest temps de les activitats de l’Associació. 

FALTES MOLT GREUS : 

La repetició d’una falta greu, serà considerada molt greu i pot ser motiu d’expulsió de 

l’Associació, segons està definit en els Estatuts. Així mateix, les faltes molt greus, tindran la 

mateixa consideració. 

Per la Junta Directiva 

 

 

Carles Pascual, president                            Esperanza Muñoz, secretària 

 


