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PROCEDIMENT SANCIONADOR:
Previ:
Responsabilitats: Els membres o titulars dels òrgans de govern i
representació o de les persones que actuin en representació de
l’Associació, responen davant la propia Associació, davant els seus
associats i davant tercers pels danys causats i/o responsabilitat
contractual, sense oblidar allò disposat a l’article 31 bis de l’actual CP.
en la forma que les lleis determinen. Per tant davant els incompliments
previstos als Estatuts i desenvolupats al Reglament intern i que originin
la tramitació d’un expedient disciplinari, cercant no només la necessària
eficàcia del tràmit com d’assegurar-ne la dil.ligent actuació davant el
procés sancionador i garantia dels drets dels afectats, es fixa el següent
procés de tramitació:
PRINCIPIS GENERALS:
N.B** Es fan servir preceptes d’un altre àmbit del mon del dret per
correspondre’s amb l’esperit d’aquells sense que en puritat siguin
completament sinònims.
● “Principi de sumarietat”*. El procediment disciplinari s’orienta
envers la celeritat, la brevetat i l’eficàcia procurant “economía
procesal”*
● No generació d’indefensió: És a dir, no trencar la defensa que la
persona pugui fer, essent, per tant, necessari un tràmit
d'audiència.
● Tràmit d’audiència: Aquell pel qual una persona no pot rebre
una sanció sense haver estat escoltat abans.

EL REGLAMENT INTERN:
Capítol IX
Les faltes en les que poden incórrer els associats poden ser: Lleus, greus i
molt greus i poden comportar des de l’amonestació fins a l’expulsió de
l’Associat. L’Associació, per el.ludir arbitraietats, estableix
un catàleg
d’infraccions i la seva correspondència amb la qualificació descrita.

INICIACIÓ DEL PROCEDIMENT:
Hi poden haver dues vies.
a) Denúncies a instància de part legítima: Persona/càrrec, associat etc
vinculada a l’Associació i que es consideri perjudicada per una acció
succeida en el decurs de la seva participació en les activitats de
l’Associació.
Els perjudicats hauran de presentar escrit de denúncia davant la Junta
Directiva en un termini màxim de 10 dies. Procuraran una descripció
circumstanciada dels fets, ( hora, dia, assistents, nombre de persones
presents, continguts de les expressions i/o fets i quantes
circumstancies creguin adients per tal d’acreditar el perjudici causat).No
tenen cap obligació . És una acció voluntària.
b) Denúncies d’ofici: Aquelles que en concordança amb l’Estatut i
Reglament intern,restin obligats a fer els titulars de les activitats,
membres de la Junta, càrrecs, persones amb encàrrecs de funcions,
comissions etc. en observar conductes contràries i/o perjudicials que
puguin comprometre el funcionament, finalitats, imatge, interessos
generals, decòrum( fins i tot extern si perjudica els interessos generals
de l'Associació) i convivència propis de l’Associació descrites a les
disposicions estatutàries i reglament intern.
Procuraran una descripció circumstanciada dels fets, ( hora, dia,
assistents, nombre de persones presents, continguts de les
expressions i/o fets i quantes circumstancies creguin adients per tal
d’acreditar el perjudici causat).
El contingut de les denúncies d’ofici s’adequa més als vocals, càrrecs i
persones amb responsabilitat directa en el bon govern de l’Associació.
De ser possible ho faran mitjançant acta signada per dues persones.
Existeix l’obligació de denunciar els fets per tot allò que s’ha dit a
l’apartat supracitat de Responsabilitat.
CLASSIFICACIÓ DE LES FALTES
(Catàleg descriptiu i no limitatiu inspirat en el cos normatiu establert als
Estatuts i al Reglament intern)
Faltes lleus:
La incorrecció envers els socis i les persones que guien les
activitats.
La negligència , la descurança en la conservació del material i de
les instal.lacions, la desatenció a les normes donades pels
conductors de les activitats així com de les normes internes
reguladores dels espais cedits si no produeixen perjudicis greus.

Les faltes lleus repetides.
Els socis que n’indueixin a fer actes o tenir conductes contraries
i/o que perjudiquin les bones relacions entre els socis cometen
falta lleu llevat de causar perjudicis greus.
Faltes greus:
Les faltes de respecte i consideració greus i manifestes envers
els socis o les persones encarregades de les instal.lacions.
Els actes contraris al decor, la imatge, la dignitat i la consideració
dels socis i de l’Associació.
Originar enfrontaments.
La reincidència en la comissió de faltes lleus.
L’incompliment del deure de preservar l’intimitat i les dades a
protegir segons les lleis.
Tenir-ne un comportament poc decorós tant a l’àmbit de
l’Associació com a l’exterior, així com conductes tingudes com
constitutives de produir reprovació social.
Faltes molt greus:
Qualsevol actuació que impliqui discriminació per raó de sexe,
opinió, llengua o que incorri en estigmatització, ridiculització o
menysteniment degut a qualsevol situació, condició o
circumstància personal del soci/s.
El fet de causar per negligència o per mala fe, danys molt greus
en els bens de l’Associació o dels espais cedits per
l’administració.
La reincidència en la comissió de faltes greus.
La Junta Directiva i/o els instructors nomenats, si s’escau, quan
actuin en l’àmbit disciplinari i per graduar i informar degudament a
l’Assemblea, tindran en consideració la intencionalitat, la pertorbació a la
marxa de les activitats de l’Associació, els danys i perjudicis causats a d’altres
socis, a la imatge i prestigi de l'Associació, la reincidència , la transcendència
per a la continuïtat de l’Associació o s’atempti als principis que inspiren
l'associació Artiment.
Per tant: d’acord amb allò que disposa l’Estatut de l’Associació, en especial
referit als articles 5 del Capítol II paràgraf 7 pel que fa a ser escoltats davant
un expedient disciplinari, Article 6 punts 2 i 3 ( sobre el pagament de les
quotes), Article 7 punts 2 i 3, Article 9 paràgraf J sobre ratificació de la baixa
disciplinaria per part de l'Assemblea General concordants amb els articles 12 i
13 del Reglament Intern, es determina el següent procediment de tramitació:

