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OBJECTIUS
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 Inculcar als nostres jugadors/es, tècnics, i delegats, els principis de
respecte, esforç, companyerisme, responsabilitat, i convivència.
 Potenciar els hàbits esportius bàsics als nostres jugadors/es com a part
del seu procés formatiu.
 Crear en els diferents equips, i entre els equips del club, els hàbits de
cooperació, ajuda i esperit d'equip, i de club.
 Intentar oferir els recursos materials i humans necessaris per potenciar i
aconseguir les millors fites físiques, esportives, tecnicotàctiques i
humanes possibles.
 Crear hàbits d'higiene i salut, que permetin un desenvolupament
personal sa.
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ÁMBIT D’APLICACIÓ

Aquest reglament intern serà d'aplicació tant en el àmbit personal com en el de
les d'instal·lacions.
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Entenent com a àmbit PERSONAL:


Els esportistes inscrits en C.E. Diagonal Mar – Front Marítim des de
la formalització de la inscripció fins a la seva baixa.



Monitors/es, entrenadors/es, i resta de personal tècnic o directiu del C.E.
Diagonal Mar – Front Marítim durant la seva vinculació al Club.



Pares/mares dels jugadors/es des del moment de la inscripció del seu
fill/a fins a la seva baixa, en aquells aspectes que li siguin aplicables.

Entenent com a àmbit INSTAL·LACIONS:


Les instal·lacions esportives utilitzades pel club per a la realització dels
entrenaments i partits són instal·lacions que pertanyen a altres entitats
(IES, diferents CEIP, CEM, etc) per la qual cosa hem de cuidar-les i
respectar-les al màxim.



Tots els equips (jugadors/es, entrenadors, delegats, etc) faran un ús
adequat i responsable de les instal·lacions i del material esportiu. En cas
contrari el responsable de les instal·lacions podrà denegar l'accés a
pistes al jugador/a, o a l’equip, i/o al material.



Cada equip és responsable de recollir les pilotes i material utilitzat un cop
acabats els entrenaments i de deixar les pistes recollides. Cada equip és
lliure de com organitzar-se internament per desenvolupar aquesta tasca.



La conservació i bon ús de les instal·lacions (pistes i vestuaris) són
responsabilitat dels usuaris de les mateixes.



Aquest comportament que demanem per a les nostres instal·lacions és el
mateix que tindrem respecte les instal·lacions dels altres equips de la
competició.
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NORMES BÀSIQUES DELS JUGADORS/ES.

DRETS
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Tots els jugadors/es pertanyents al C.E. Diagonal Mar – Front Marítim
tenen dret a que la seva activitat es desenvolupi en les millors condicions
d'espai, material i amb la supervisió técnica adequada.
Tots els jugadors/a del CLUB tenen dret a una formació com a persones
mitjançant una transmissió de normes i valors per part dels seus responsables
així com una formació físico-técnica adaptada a les seves capacitats i edat.
Tots els integrants del CLUB tenen dret a rebre la preparació adequada segons
la seva edat per iniciar-se o perfeccionar-se en la pràctica del bàsquet. Per això
el club posarà a la seva disposició:


Un o dos entrenadors per equip.



Material esportiu: cistelles, pilotes, cons, petos, etc.

Tots els jugadors/es de l'entitat tenen dret que es respecti la seva integritat
física i moral i la seva dignitat personal, no podent ser objecte, en cap cas de
tractes vexatoris o degradants.
Tenir informació completa de tots els tràmits, clíniques i metges on acudir en
cas de lesió. Adreçar-se en aquests casos als delegats, entrenador, o secretari
del club per rebre la informació necessària.
Obtenir la carta de llibertat al donar-se de baixa al Club, sempre que estiguin al
corrent de les quotes de pagament.
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OBLIGACIONS
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S’ha d’assistir als entrenaments perfectament equipat; amb el cabell recollit, les
ungles retallades i sense cap element al cos que pugui fer mal a un mateix o als
companys: piercings, polseres, arracades...
S’ha de ser puntual. Això vol dir estar a la pista per entrenar o jugar el partit a
l’hora fixada per l’entrenador perfectament equipat i preparat. Els retards en els
entrenaments es sancionaran segons la seva justificació i/o reincidència. En un
partit un retard injustificat podrà significar el no jugar el partit (a no ser que
vinguin amb els pares i aquests es facin responsables del retard).
La assistència als partits i als entrenaments es obligatòria excepte per causa
justificada que s’haurà de notificar amb temps a l’entrenador.
Cap jugador/a podrà abandonar l'entrenament ni les instal·lacions sense el
consentiment de l'entrenador, així com no podrà abandonar la banqueta en el
transcurs dels partits sense la seva autorització.
L’entrenador està qualificat per sancionar segons el seu criteri qualsevol
d’aquestes faltes si son lleus. Si son greus o reiterades la decisió la prendrà el
comitè de disciplina del club.
Els vestidors són, a tots els efectes, una prolongació del camp de joc i del camp
d’entrenament.
El material i les instal·lacions del club hauran de ser tractades amb el màxim
respecte. Igualment les pertinences dels companys i visitants. El mateix
comportament s’haurà de tenir en tots els camps i vestidors visitants.
El comportament dels jugadors ha de ser sempre esportiu i respectuós amb tots
els integrants del joc: rivals, arbitres, taula, entrenadors, companys, públic...
Mostra d’això, han d’evitar ser sancionats amb faltes tècniques, antiesportives o
desqualificants.
L’entrenador està qualificat per sancionar amb una falta a un jugador encara
que l’arbitre no ho hagi vist i també està qualificat per esborrar-la si la
considera injusta.
Qualsevol d’aquestes faltes en un partit tindran una sanció disciplinaria dins del
club depenent de la gravetat dels fets i que normalment es reflectirà en els
propis partits. La decisió la prendrà el comitè de disciplina del club.
Els nostres equips saludaran sempre amb respecte a tots els integrants de
l’equip contrari una vegada acabat el partit, sigui quin sigui el resultat del
mateix i les circumstàncies que hagin succeït.
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Els entrenaments, a nivell disciplinari, es regiran pel mateix criteri anterior, però
amb l’agreujant d’atemptar contra l’esperit d’equip i la companyonia i sense
l’atenuant de l’adrenalina de la competició.
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No es pot faltar al respecte ni de paraula ni de gest a cap integrant de l’equip ni
del club.
Les sancions federatives arribades del comitè de disciplina i que suposin una
càrrega econòmica per al Club seran assumides totalment per l'infractor, ja
sigui aquest jugador, entrenador, delegat o familiar dels nostres jugadors.
Recomanem l'ús de la dutxa després de la pràctica esportiva, ja sigui després
de cada sessió d'entrenament o de cada partit.
Queda totalment prohibit el consum d'alcohol, tabac i/o qualsevol substància
il·legal tant dins de l'ambient del nostre CLUB com quan anem com a Visitants.
Tot jugador/a que s'incorpori a la disciplina del CEDM haurà d'adquirir
l'equipació obligatoria que en el seu moment determini el Club.
En cas de lesió, mantindrà informat de l'evolució de la mateixa al seu
entrenador.
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NORMES BÀSIQUES DELS ENTRENADORS/ES.

DRETS
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Exercir la seva funció dins de l'entitat d'acord amb la filosofia del Club.
Els entrenadors tindran independència de treball, seguint les directrius
marcades per la Direcció Tècnica i / o per la Comissió Disciplinària.
Ser informats dels assumptes relacionats amb l'entitat en general i les decisions
que afectin la seva persona o al seu equip.
Ser escoltats en les reunions tècniques i col·laborar en la presa de decisions
d'àmbit esportiu.
Ser formats a través de les xerrades i/o clínics que s’imparteixin al club.
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OBLIGACIONS
Ha de ser puntual. Això vol dir que ho ha de tenir tot preparat per començar la
sessió a l’hora en punt (tenint en compte que les pistes i el material potser que
estiguin sent utilitzats per l’equip que entreni abans).
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En cas de preveure amb antelació la impossibilitat d'assistir a una activitat
recorrerà al coordinador corresponent evitant que una activitat quedi sense
atendre.
Ha d’anar perfectament equipat d’esport. Si el CLUB li proporciona equipament
propi l’ha de portar. Ha de portar xiulet i rellotge.
Ha de portar l’entrenament preparat.
Ha de seguir les pautes metodològiques i el programa que li marca el director
tècnic del CLUB. Te dret a demanar-les i a discutir-les en les reunions.
Ha d’assistir a les reunions que sigui convocat.
Un entrenador del CLUB, sota cap concepte, pot insultar, faltar el respecte o
riure-se’n dels jugadors/es. Igualment, un entrenador del CLUB, sota cap
concepte, pot insultar, faltar el respecte o riure-se’n de cap integrant del joc –
àrbitre, jugadors rivals, espectadors...- ni de les institucions - Club, Escoles,
CEEB, Federació, Entitat rival, etc -.
Ha de vetllar per la millora tècnica individual de TOTS i cadascun dels
components del seu grup.
Ha de vetllar per la millora tàctica del seu equip.
Ha de primar l’equip per sobre les individualitats.
Ha de posar per endavant l’ideari del CLUB a la victòria.
Atendre les consultes dels pares, en horari que no interfereixi l'activitat, en
referència a temes que afecten els seus fills en l'educatiu, formatiu o personal.
Si ho cregués convenient traslladarà la consulta a la Direcció Tècnica.
Complir i fer complir el reglament intern de l'entitat en l'àmbit de la seva
competència.
Vetllar pel correcte ús de les instal·lacions utilitzades durant el
desenvolupament de les activitats i cuidant que un cop finalitzades, tot quedi en
perfecte estat (pilotes, cons, etc).
Mantindrà informat al Director Tècnic i a la Junta de la evolució dels lesionats.
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DIRECTOR TÈCNIC.

És l'enllaç més directe entre entrenadors-jugadors i la Junta Directiva, per mitjà
del vocal responsable del bàsquet, treballant estretament amb les dues parts.
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DRETS
És qui busca, selecciona els entrenadors, i determina quin equip han d’entrenar.
Controla la feina dels entrenadors.
Determinar els conceptes de tècnica individual i tàctica individual i col·lectiva
que ha d’assolir cada nivell del CLUB.
Determinar en quina competició s’ha d’apuntar cada equip desprès de valorar el
seu nivell, i escoltar l’opinió de l’entrenador corresponent.
Decideix si un jugador pot o ha de jugar a un nivell mes alt del que li pertoca
per edat.
Si hi ha molts jugadors de la mateixa categoria decideix el criteris de com s’han
d’agrupar en diferents equips (A, B, C...).
Si s’ha de fer selecció de jugadors, és qui decideix en darrera instància perquè
és qui valora la possible continuïtat dels jugadors/res al club. En el cas dels
equips sènior, tindrà en compte l’opinió de l’entrenador que ha de portar
l’equip.
Decideix el número i durada dels entrenaments que cada equip necessita en
funció de la competició que juga i el seu nivell.
Decideix quan ha de començar a entrenar i quan acabar la temporada cada
equip. Arribat el cas, pot escoltar l’opinió de l’entrenador de cara a allargar o
començar abans la temporada.
Decideix si els equips necessiten extres del tipus, campus, stages de pretemporada, els hi convé o no anar a torneigs extra, etc.
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OBLIGACIONS
Si faltessin a les seves obligacions els entrenadors és qui els ha d’acomiadar i/o
substituir per un altre entrenador.
Ha d’assistir a entrenaments de tots els equips del club.

REGLAMENT INTERN CLUB ESPORTIU DIAGONAL MAR - FRONT MARÍTIM

Ha de veure partits de tots els equips.
Si el Club organitza un Campus ha de supervisar-lo, sigui ell el director del
Campus o no.
Si jugadors del club son demanats per la Federació Catalana, Consell de l’Esport
Escolar... ha de fer el seguiment dels mateixos.
Ha de convocar reunions periòdiques amb el cos tècnic.
Ha de canviar impressions individualment amb cada entrenador sobre el seu
equip.
Ha de vetllar pel reciclatge i millora dels entrenadors.
Ha de donar tota la informació de cursos, clínics, seminaris, etc. als
entrenadors.
Ha d’organitzar cursos, seminaris, clínics, ... interns.
Ha d’organitzar cursos, seminaris, conferències, clínics ... oberts al públic extern
al club.
Mantindrà informada a la Junta Directiva de tots aquells aspectes que sigui
necessari.
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DELEGATS.
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Treballarà en coordinació amb l'entrenador de l'equip i sempre com a
recolzament del mateix.
Ajudarà a organitzar les sortides, coordinant amb els pares com es fa la
sortida (transport públic o cotxes particulars), i l'horari de la mateixa per
poder estar a l'hora marcada per l'entrenador.
El Delegat de l’equip ha de donar les fitxes a la taula d’anotadors i estar
pendent de qualsevol requeriment de l’àrbitre (a no ser que l'entrenador
en persona prefereixi ser ell qui porti les fitxes).
En els partits de casa és el responsable de que la taula d’anotadors tingui
encarregats de l’acta i el cronòmetre (un o dos pares més).
És responsable dels nens a la banqueta i tot el que necessitin (aigua, anar
al servei, tapar-se, ... segons cada equip, l'edat, i la categoria).
Si es produeix una lesió (hauria de portar un part d'accidents en cada
partit quan això sigui possible) també ha de cuidar-se del nen lesionat:
 Normalment, serà el pare del nen qui se’n farà càrrec i el portarà a
la seva mútua o a la de l'assegurança de la Federació o CEEB.
 Si no hi ha pares del nen, el nen seguirà el protocol establert, i ell
coordinarà junt amb l'entrenador qui l'acompanya.
 Si la lesió es menor, es farà càrrec de que sigui curat (gel,
farmaciola, etc).
És el portaveu de l'equip per adreçar-se a l’entrenador o director tècnic o
Junta Directiva recollint alguna demanda o petició de la resta de pares, ja
sigui individual o col·lectiva.
Sense ser una obligació estrictament, estaria bé que cuidés que el
comportament de la resta de pares fos esportiu, sense protestar l’àrbitre,
donar instruccions als jugadors, insultar, etc.
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PARES/MARES (i familiars).

La inscripció d'un jugador pel C.E. Diagonal Mar – Front Marítim, suposa el
reconeixement i acceptació per part dels pares de les activitats que realitza el
Club i els compromet a respectar les normatives de funcionament intern, així
com procurar que els seus fills les respectin. És per això que el Club té el ple
convenciment que la participació i implicació dels pares/mares/tutors dels
nostres jugadors és fonamental per poder dur a terme el nostre projecte. Sense
ells, especialment dels que tenen fills/es en els equips més joves, seria
impossible la consecució dels nostres objectius.
Aporteu al Club els documents sobre els vostres fills que se'ls demani en relació
a dades personals, metges, etc per a la seva inscripció en el propi Club i/o
Federació.
Col·laboreu amb els vostres fills/es perquè acudeixin amb assiduïtat, puntualitat
i amb l'equipació adequada als entrenaments, partits i activitats que realitzi el
Club.
Sigueu conscients de les possibilitats reals del teu fill/filla.
Ajudeu-lo a que es plantegin objectius que puguin assolir.
Procureu que els vostres fills estiguin segurs que tant si perden com si guanyen
els valorareu de la mateixa manera.
No projecteu les pròpies frustracions com a esportista o els somnis juvenils, els
quals no s’han realitzat, en els vostres fills.
No utilitzeu el càstig o la recompensa per al rendiment esportiu dels teus fills.
Respecteu els seus entrenadors. No els desqualifiqueu davant dels vostres fills.
Si divergiu en alguna qüestió o creieu que alguna actuació seva falta a les seves
obligacions no et dirigeixis directament a ell (sou molts pares). Cal comunicar-li
al delegat d’equip que parlarà amb qui correspongui: el propi entrenador; el
director Tècnic; o els membres de la directiva.
Controleu les vostres emocions en les competicions:


No escridasseu els vostres fills o altres participants.



No doneu instruccions tècniques. Ni tan sols als vostres fills. Ja tenen
entrenador.
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No protesteu les decisions de l'àrbitre o tutor de joc ni li falteu al
respecte.

Sigueu un model positiu per als vostres condescendents. Passeu-lo bé amb
l’esport i viviu una vida sana.
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Tots els pares tenen dret, quan així ho sol·licitin, i fora d'horaris d'entrenament,
a rebre de l'entrenador, director tècnic o Junta Directiva la informació que sobre
el seu fill/a pugui interessar.
Procureu facilitar un ambient d’entrenament i competició que sigui segur per a
la salut dels teus fills.
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COMISSIÓ ESPORTIVA.

La Comissió Esportiva s'encarregarà de millorar el rendiment general dels
equips i grups de treball que puguin realitzar qualsevol activitat, entrenament o
competició, en l'àmbit del C.E. Diagonal Mar – Front Marítim. Així mateix
analitzarà la situació esportiva general i específica dels equips, per corroborar
que se segueixen les pautes de treball establertes, o per modificar aquestes
pautes en el cas que no estiguin obtenint els resultats previstos.
Aquesta Comissió Esportiva estarà formada pel Director Tècnic, el Vocal de la
Junta Directiva responsable del bàsquet, els entrenadors dels primers equips
del Club (masculí i femení), i els diferents coordinadors específics (en el cas que
n'hi hagi: de formació, d'Escola de Bàsquet, etc.
El Director Tècnic serà el màxim responsable d'aquesta Comissió, així com
l'encarregat de transmetre a la resta de tècnics del Club totes aquelles idees,
reflexions i propostes que puguin sorgir.

COMISSIÓ ESPORTIVA

Director Tècnic
Responsable
del Bàsquet
de la Junta
Directiva

Entrenadors
dels Sèniors

Coordinadors
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NORMES DISCIPLINÀRIES.

INFRACCIONS
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Article 1.
La potestat disciplinària correspon al CE Diagonal Mar - Front
Marítim. Són faltes, totes les infraccions comeses als deures establerts en el
present reglament de règim intern, i es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
Article 2.
Són faltes lleus:
-

Les observacions formulades a àrbitres, entrenadors, i
membres de la junta directiva de manera que signifiquen una
lleugera incorrecció.
La lleugera incorrecció amb el públic i entre jugadors.
L’actitud passiva en els entrenaments i/o partits, sempre que
no suposin una reiteració.
L’arribada tardana als entrenaments, partits o desplaçaments
dels partits, sempre que no suposin una reiteració.

Article 3.
Són faltes greus:
-

Els insults i les ofenses a jugadors, entrenadors i membres de
la junta directiva.
Les protestes, intimidacions o coaccions que alterin
manifestament el transcurs normal d’un entrenament o partit.
L’ incompliment de les ordres rebudes d’entrenadors, àrbitres i
jutges durant la disputa d’un partit.
Els actes notoris i públics que atemptin contra la dignitat
esportiva i personal de qualsevol persona, sempre que no
tinguin caràcter d’infracció molt greu.
La falta d’assistència a entrenaments i/o partits sense
justificació.
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.
La reincidència en dues faltes lleus.
Mostrar reiteradament apatia, deixadesa o poques ganes a
l’hora d’entrenar-se.
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Article 4.
Són faltes molt greus:
-
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-

Les agressions de jugadors i entrenadors cap a qualsevol
persona.
Les protestes, intimidacions o coaccions que impedeixin
realitzar un entrenament o partit
Les protestes aïrades i ofensives, les intimidacions o coaccions
fetes contra jugadors, entrenadors, àrbitres, jutges , directius i
totes altres autoritats esportives.
La desobediència manifesta a l’entrenador durant un
entrenament o un partit.
Els abusos d’autoritat.
La reincidència en dues faltes greus.
La falta d’assistència a entrenaments o partits de forma
reiterada.
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PROCEDIMENT SANCIONADOR.
Article 5.
Per raó de les infraccions tipificades es poden imposar les sancions
següents:
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1. Per les infraccions lleus:
-

Amonestació privada.
Amonestació pública amb possibilitat de caure en falta greu.

2. Per les infraccions greus:
-

Suspensió o inhabilitació temporal de 1 a 3 partits, els quals,
cas de no poder ser complerts en una mateixa temporada,
s’acumularan a la següent.
Privació temporal dels drets com a jugador.

3. Per les infraccions molt greus:
-

-

Suspensió o inhabilitació temporal de 4 o més partits, els
quals, cas de no poder ser complerts en una mateixa
temporada, s’acumularan a la següent.
En cas de sanció per partit de la FCB o CEEB com a
conseqüència d’un comportament incorrecte d’algun dels
jugadors i/o entrenadors, i que derivi en una sanció econòmica
pel club, l’ import d’aquesta serà satisfet per la pròpia persona
o persones sancionades.
Proposta a la junta directiva d’expulsió del club i elevar un
expedient a la FCB o CEEB perquè en tingui coneixement.
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INSTRUCCIÓ D’EXPEDIENTS.
Article 6.
Per imposar una sanció és preceptiva la instrucció prèvia d’un expedient,
en el qual, l’infractor té dret a conèixer l’acusació feta contra ell i a fer, davant
l’instructor i el secretari, les al·legacions que estimi oportunes.
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Article 7.
La figura de l’instructor recaurà en qualsevol membre de la junta
directiva. En el cas de que formi part de la comissió disciplinària, elevarà la seva
opinió a la mateixa però no prendrà part en la decisió final.
Article 8.
Un cop comunicada la instrucció de l’expedient, la seva resolució no
podrà excedir els 30 dies hàbils, comptant l’infractor amb 20 dies per interposar
recurs davant la Junta directiva.
Article 9.
En cas de no estar conforme amb alguna sanció imposada es podrà
interposar recurs davant la Junta Directiva en un termini no superior a 48 hores
des de la notificació de la sanció. La Junta Directiva es reunirà amb caràcter
extraordinari i establirà, en un període màxim de 7 dies, la decisió final, contra
la qual no es pot interposar cap recurs.

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

President
Responsable
del Bàsquet
de la Junta
Directiva

Vice President

Director Tècnic
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ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DEL CLUB.
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Entenem com a instal·lacions del club totes aquelles en les que desenvolupem
normalment les nostres activitats, en les diferents seus que tenim. Recordem
que pertanyen a altres entitats (IES, diferents CEIP, CEM, etc) per la qual cosa
hem de cuidar-les i respectar-les al màxim. Inclou els vestuaris.
Tots els equips (jugadors/es, entrenadors, delegats, etc) faran un ús adequat i
responsable de les instal·lacions. En cas contrari, el responsable de les mateixes
podrà denegar l'accés a pistes al jugador/a o a l’equip.
La conservació i bon ús de les instal·lacions (pistes i vestuaris) són
responsabilitat dels usuaris de les mateixes. Els vestuaris han de quedar com
quan veu entrar. No canvieu les banquetes de lloc. No es poden tocar
igualment les manetes reguladores de l'aigua.
Tots els equips tenen assignat un horari d'ús de les pistes des de principi de
temporada, facilitat pel Director Tècnic. El secretari disposarà d'una còpia
actualitzada en cas de dubte.
Hem de ser molt puntuals tant en l'entrada com en la sortida de les mateixes,
per no entorpir la feina de la resta d'equips.
Hem de deixar les pistes llestes per poder ser usades immediatament pel
següent equip.
En cas de partits oficials aplaçats intentarem fixar-los, d'acord amb el
responsable de pistes del club, preferentment en cap de setmana, i si no fos
possible, dintre majoritàriament dels horaris d'entrenament corresponent.
Tindran preferència els partits oficials per sobre de qualsevol horari fixat
d'entrenament.
En cas de partits amistosos, farem servir el mateix criteri que amb els oficials,
però donat el seu caràcter no oficial, en cas de necessitar part de l'horari
d'entrenament d'un altre equip, els hi demanarem permís.
En cas de pluja, obligatòriament es compartirà l'ús del pavelló pels equips
afectats. Si hi han dos equips entrenant al club, faran servir mitja pista cadascú.
Si hi han tres, l'equip amb l'horari assignat farà servir mitja pista i a l'altre mitja
s'aniran rotant els altres dos equips.
Si hi ha acord entre els entrenadors dels equips afectats,podran fer servir altres
fórmules per compartir-les. En cas contrari, preval sempre el punt anterior. Però
sempre s'hauran de compartir en cas de pluja.
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NOTA FINAL.
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El desconeixement del present Reglament, no eximeix als integrants del CE
Diagonal Mar - Front Marítim del seu obligat compliment i/o de les sancions
aplicables per incompliment d'aquest.
Aquesta normativa general està oberta a suggeriments, sent la Junta Directiva
del CE Diagonal Mar - Front Marítim l'òrgan decisori en tots els casos. Així
com qualsevol aspecte que no quedi reflectit en aquesta normativa serà valorat
per la Junta Directiva, tenint la màxima potestat de qualsevol decisió.
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