
 
 

Expedient sancionador T  

 

Fets 

1. El dia 13 de maig de 2022 es va celebrar la Gimcana Daltabaix 2022 
desprès del aplaçament a causa de la pluja. 

2. El punt d’informació de la Gimcana es va fer a la plaça de les cultures de 
Martorell, just a la façana del espai jove Punt Nord on es van posar tots els 
materials necessaris per fer la Gimcana entre una taula o darrere de dos roll-
ups, un de l’entitat i un altre de l’empresa Inovyn. 

3. Dintre dels materials estava una capsa amb 10 canons de confeti, situada 
darrere del roll-up de l’entitat. 

4. El senyor Tomàs, entre la pròpia Gimcana i la entrega de premis, es va 
dedicar a agafar un d’aquets canons de confeti sense permís i a amagades i 
llençar-lo als jardins de l’espai jove sense que es donés ningú compte. 

5. El senyor Miguel Angel, president de l’entitat, a l’estona va obrir la capsa per 
recollir i es va donar compte que faltava un canó. 

6. El senyor T va afirmar que el va agafar ell i el va llençar, afirmant “que no valia 
res, que era una merda ja que no tenia força”, on posteriorment va demanar 
disculpes. 

7. El senyor Miguel Angel va comprovar que va llençar el canó de confeti i va 
resoldre que, encara fent els fets, el seu grup podia rebre els premis de la 
Gimcana al quedar tercers, però amb alguna sanció. 

Fonaments de dret 

1. Segons l’article 4 del codi sancionador, es convoca la Junta Ètica el dia 
següent al acte formada per Miguel Ángel Gracia, Pilar Siles i virtualment la 
resta de la junta directiva. 

2. La Junta Ètica categoritza, segons l’article 6 del codi sancionador, el fet con 
de categoria 2 del codi sancionador. 

RESOLUCIÓ 

1. Es bloquegen els premis de la Gimcana, parlant amb el departament de 
Joventut de l’ajuntament de Martorell. 

2. Es sanciona al senyor T amb la sanció corresponent a la categoria 2:  
- Demanar disculpes (fet el mateix dia). 
- Imposar una sanció de 2,50€ (cost del material i el 10% de danys morals) 
- Impossibilitat de participar a les activitats en 1 mes. 

3. Aixecar el bloqueig dels premis una vegada pagada la sanció imposada per 
la Junta. 



 
 

Signat electrònicament pel president i secretària de l’entitat. 


