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1-PREÀMBUL
Aquest Reglament pretén desenvolupar exclusivament les regles establertes en els estatuts del
club, que, per tenir un caràcter genèric, no regulen específicament qüestions puntuals en relació
amb el desenvolupament normal de la vida del mateix. Per aquest motiu, ha de ser, aquest
Reglament, l'eina adequada que pot integrar les llacunes jurídiques que sorgeixen en la gestió
ordinària del club.
Mentre que l'objectiu del Reglament és desenvolupar els Estatuts de club, en qualsevol cas pot
contradir les disposicions en ells reflectides, donat el seu rang normatiu inferior.
Com a resultat de l'anterior, aquest Reglament, com a desenvolupament dels Estatuts propis de
club, ignora aquelles qüestions que ja s'han imposat per aquests.

2-DISPOSICIONS GENERALS
2.1 Aquest Reglament de Règim Intern del Club Col·lectiu d'amics Muntanyencs d'
Algemesí (CAMA) emana dels Estatuts de l'entitat, és a dir, és el seu desenvolupament.
2.2 Tots els socis, sòcies, personal tècnic, usuaris, i participants de les activitats del CAMA
hauran de conèixer-lo i complir-lo.
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2.3 Així mateix serà aplicable per a tots els equips, constituint-se com l'únic Reglament
de Règim Intern existent al l’entitat.
No obstant, les diferents seccions poden tenir la seua normativa interna de funcionament,
tenint en compte que el present reglament i els estatuts sempre prevaldran sobre
aquestes.
2.4 Està pensat per ser fàcilment aplicable i que servisca de guia de referència per a tots
els socis, sòcies i estaments de l’Entitat en temes referents a l’organització interna i les
relacions exteriors.
2.5 La modificació i/o l’aprovació del present document haurà de ser aprovat per
l’Assemblea General de socis/es.
2.6 Aquest document ha estat elaborat internament, segons la legislació aplicable.

Referència a l'Article 2 dels Estatuts:
El CAMA ve regint-se pels Estatuts del club que van ser aprovats per resolució del 4 de Novembre
de 2015, del Director General de l'Esport, quedant registrats amb el codi número 3727 de la
secció 1a, i ara s'adapten a la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat
Física de la Comunitat Valenciana.
El club es regirà per aquesta Llei, pel Reial Decret 177/1981, de 16 de gener, sobre Clubs i
Federacions Esportives, en el qual siga d'aplicació, i per totes les altres disposicions d'àmbit
autonòmic i estatal que estiguen vigents i resulten aplicables; així mateix, pel present Reglament
Intern, pels estatuts i els reglaments i disposicions de la federació o federacions esportives de la
Comunitat Valenciana a que s'adscriga i, si no, pels de les federacions espanyoles, així com els
reglaments de règim interior o altres que puga aprovar l'assemblea general. El club acata i
reconeix els estatuts i reglaments de la federació o federacions esportives de la Comunitat
Valenciana a que s'adscriu i, si no, els de la federació o federacions espanyoles corresponents.

3-MISSIÓ, OBJECTIUS I ACTIVITATS DEL CAMA
Modificació dels Estatuts aprovats (4 de novembre de 2015):
-Incloure totes les modalitats esportives per a poder federar-se.
3.1 El Club Col·lectiu d’Amics Muntanyencs d’Algemesí (d’ara endavant CAMA) és una
associació privada sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar, que
té com a fi exclusiu la promoció i/o pràctica d'una o diverses modalitats esportives i la
participació en activitats o competicions en l'àmbit federat. (article 1 dels Estatuts)

3.2 El CAMA practica com a principal modalitat esportiva la de muntanya, i està adscrit a la
Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana (FEMECV) i a la
Federació d’Espeleologia de la Comunitat Valenciana (FECV)
3.3 Per a dur a terme aquest objectiu es posa en pràctica una metodologia de treball a
nivell grupal formant les següents seccions:
-Senderisme
-Alpinisme
-Ciclisme
-Trail
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-Espeleologia
-Barranquisme
-Vies Ferrades
-Escalada
-Marxa Nòrdica
-Excursionisme en família
3.4 S'intentarà fomentar totes les disciplines i enfortir les més practicades, prestant
especial atenció a aquelles modalitats competitives on es donarà tot el suport necessari
possible als socis/es competidors des dels seus inicis en l’esport base fins a les categories
superiors.
3.5 Aquest foment i enfortiment de les disciplines practicades anirà de la mà de les
necessitats de formació i d’activitats socials i federatives a nivell grupal e individual de
cada secció

3.6 L'àmbit territorial d'actuació és la Comunitat Valenciana, sense perjudici de integrar-se en
organitzacions d'àmbit superior si així s'acordara, així com d'actuar fora d'aquest àmbit
territorial en competicions esportives. (article 6 dels Estatuts)
3.7 La promoció de les diverses activitats del CAMA es podrà dur a terme a través
de la pàgina web, xarxes socials, premsa digital i escrita i televisions locals,
autonòmiques o estatals sempre amb la supervisió abans de la junta directiva.

3.8 Les activitats del club hauran d'acomodar-se en tot moment als seus fins estatutaris. (article
51 dels Estatuts)
3.9 La junta directiva podrà decidir si una activitat serà oberta a participants no socis/es
del CAMA (com per exemple activitats solidàries, trobades, cursets, etc) o tancada sols
per als socis i sòcies del club.
3.10 Així mateix el nom del CAMA es farà visible en totes aquelles activitats competitives
o no i obertes o no, que per la seua rellevància ajuden a donar al club el prestigi que es
mereix.
3.11 Es considera també missió i objectius del CAMA el transmetre i fomentar entre els
seus socis/es a través de l’esport i activitats a la muntanya, valors tan importants com
són l’estima i protecció de la natura, la solidaritat i col·laboració, el companyerisme, el
respecte i l’amistat.
3.12 Activitats i actes socials del Club
3.12.1 GUARDONS D’HONOR DEL CAMA

Fins al 31 de desembre estarà obert a la web del CAMA les propostes dels socis per a ser votades.
Els 4 més votats seran guardonats el dia del dinar. (23 desembre 2015)
3.12.2 DINAR DE GERMANOR DEL CAMA
S'informa que a partir dʼara el dinar de Germanor del CAMA serà sempre el primer
diumenge de Febrer (10 desembre 2014)
3.12.3 CONCURS DE FOTOGRAFIA
Bases:
3.12.4 SANT SILVESTRE CAMERA
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3.13 En quant al funcionament i planificació de les activitats
3.13.1 Les activitats i la planificació d’aquestes seran proposades pels membres de cada
secció.
3.13.2 Les activitats socials del club són fixades, planificades i coordinades per Junta
Directiva. Els membres del CAMA també en podran proposar a la Junta Directiva i aquesta
decidirà segons viabilitat i disposició dels organitzadors.
3.13.3. En Assemblea general Ordinària es proposen i es fixen les dades per a les
activitats socials, federatives, solidàries, del club i demés propostes que s’aproven.
Aquestes es fixen ja en el Google Calendar per tal de tindre-les en compte a l’hora de
programar unes altres , per tal d’aconseguir la màxima participació possible dels membres
del CAMA.
3.13.4. Per part dels Caps de cada secció, s'intentarà, abans d’entrar en el següent
trimestre, fer una programació d’activitats trimestral junt i amb la col·laboració dels
membres de la seua secció. Aquesta programació es fixa al Google Calendar del CAMA.
Aquesta programació trimestral de cada secció s’enviarà a tots els membres pels canals
oficials (correu electrònic i Telegram)
3.13.5 Tots els dimecres, a la reunió-sopar en la Seu del CAMA, el/la Cap de secció,
comunicarà al responsable i coordinador d’activitats les activitats que té pensades
realitzar la secció el proper cap de setmana,així com dificultats i requeriments.
Aquesta informació s’enviarà pels canals oficials (correu electrònic i Telegram)dimecres
nit o dijous, i s’inclouran activitats grupals i informació rellevant. Aquesta informació
s’enviarà en valencià normalitzat per optar a concurs local. (10 de gener de 2018)
S’informarà també d’aquelles activitats individuals rellevants que realitzen membres del
CAMA. (sempre i quan es tingua la informació)

4-DELS SOCIS I SÒCIES.
Capítol II dels Estatuts
Modificacions dels estatuts aprovades (4 de novembre de 2015):
-Es deixaran socis de nombre, familiar i membre honorífic.
-Eliminar soci esportiu i incloure familiar.
Ampliació article 9:
a)Són socis i sòcies de nombre totes les persones majors d’edat i les que complisquen
els 17 anys dintre de l’any en vigor que prèvia sol·licitud siguen admeses i satisfacen
la quota social establerta. La quota anual per als socis/es de nombre a partir de 16
anys queda establerta en 20€ (4 desembre 2017) (13 desembre 2017)
S’acorda (16-12-2018) la

rebaixa del 50% de la quota de soci/a de nombre si l’any
anterior ha estat federat mitjançant el nostre club en alguna de les federacions de
muntanya o a les adscrites als nostres Estatuts

c) Són socis i sòcies familiars totes les persones no majors de 16 anys, que depenguen
econòmicament d'un soci o sòcia de nombre, convisquen amb ell o ella en el mateix
domicili i tinguen parentiu per consanguinitat o afinitat de primer grau.
La quota anual per als socis i sòcies familiars del CAMA serà de 0 € i hauran d’estar inscrits
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igualment.

Ampliació article 10:
1-Els socis i sòcies de nombre tindran els següents drets:
(en negreta i cursiva extracte de la pàgina web)
a) A participar en el compliment dels fins específics del club i de totes les activitats
organitzades pel col·lectiu.
d) A conèixer les seves activitats, examinar la seva documentació, i rebre informació
rellevant i d’actualitat del CAMA.
f) Que puguen triar i ser elegits per als òrgans de govern i representació, sempre que
tinguen 18 anys i capacitat d’obrar, així com tindre veu i vot a les assemblees, i triar
representants de Junta Directiva.
A formar part de la Junta Directiva, sempre i quan es complisquen els requisits aprovats
en Assemblea General i reflectits en aquest Reglament. S’enviarà un email
informatiu per a obrir període de presentació, per a tots aquells/es que vulguen
formar part de la junta directiva. (30-11-2016)
j) Accés a cursos i tallers gratuïts o a preus reduïts per a tots els membres.
k) Accés al lloguer de material de muntanya propietat de l'associació.
l) Accés a subvencions segons les bases establertes en aquest Reglament
Intern.
m) Assistir als sopars/reunions setmanals a la seu i als dinars de germanor.
n) A gaudir de les instal·lacions i serveis determinats, sempre complint la
normativa d’ús i demanant els permisos pertinents .
o) A proposar i votar als candidats/es per als Guardons Anuals del CAMA.
p) A participar i votar en el Concurs de fotografia de muntanya del CAMA

q) A disposar del carnet de soci digital. Serà imprimible o es podrà guardar en digital. Al
estar en possessió del carnet virtual com a soci/a del CAMA (amb el nº de soci/a
corresponent), podran beneficiar-se dels seus avantatges. (4 desembre 2017)

2- Són obligacions dels socis i sòcies de nombre:
(ampliacions en negreta i cursiva)
a) Abonar les quotes que exigisca la junta directiva, prèviament aprovades per l'assemblea
general. (article 9 d’aquest Reglament)

Lʼ1 de novembre s’obri el termini d’inscripció per a l’any vinent. Els socis/es ja
inscrits l’any anterior o abans, i que hi hagen omplert el full d’inscripció, no
caldrà tornar a presentar les fulles d’inscripció, sols fer l’ingrés bancari al
compte del CAMA (figura a la web), indicant nom i cognoms, i any de la quota
que es paga (25 octubre de 2016)
Ampliació article 11
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(ampliacions en negreta i cursiva)

Els socis i sòcies familiars (menors de 17 anys) tindran dret a gaudir d’aquells serveis
i instal·lacions que es determinen previ pagament de la quota fixada , que en aquest
cas esta fixada en 0 €. (4 de desembre de 2017)

Ampliació article 13:
(ampliacions en negreta i cursiva)
Per a l'admissió com a soci o sòcia serà necessari:
b) Sol·licitar-ho per escrit a la junta directiva, mitjançant el Full d’Inscripció (9
desembre 2015)
Per a fer-te soci/a has de:
1. Entrar a la pàgina web del CAMA (www.cama-algemesi.org), clicar en la
pestanya “Inscriu-te” i omplir i enviar el formulari d’inscripció. Aquesta
operació sols l'han de fer la primera i única vegada els nous socis/es. Els
socis/es familiars també han d’omplir i enviar aquest full.
2. En resposta rebràs un correu a l’adreça de correu electrònic que has
facilitat, amb el full d’inscripció que has omplert, que has d’imprimir i
signar.
3. En aquest full d’inscripció figura el compte bancari del CAMA on has de
fer la transferència o ingrés de la quota. En concepte has de posar el teu
nom i cognoms i any de la quota que es paga.
4. El full d’inscripció, junt al justificant de pagament de la quota, l’has
d’entregar a la junta directiva, a la seu del CAMA, dimecres de 21:30 hs a
22:30hs.
5. Si inscrius a socis/es familiars sols has de entregar el full d’inscripció
signat pel tutor legal del menor

Ampliació article 14:
(ampliacions en negreta i cursiva)

b) Per falta de pagament de les quotes socials establertes. Per aquest motiu i al perdre la

condició de soci/sòcia , els membres que no estiguen al dia en el pagament de
la quota serà eliminada dels correus, WhatsApp i Telegram. Es passarà un
comunicat a les persones que no han pagat com a recordatori i última
oportunitat (24 febrer de 2016).
El 31 de gener es depura el grup de Telegram per a que sols queden el socis amb
la quota al dia. (11 de novembre de 2016)

5-DELS ÒRGANS DE GOVERN i REPRESENTACIÓ.
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Capítol III dels Estatuts
Modificacions dels estatuts aprovades (4 de novembre de 2015):

-Temps màxim de president serà de dos legislatures de 2 anys cadascuna.
-Condicions per ser President 2 anys a la Junta com a mínim.
-Membres de la Junta de 3 a 20.

Ampliació article 17.-Convocatòria
(ampliacions en negreta i cursiva)
Sʼacorda que lʼAssemblea General Ordinària es celebrarà l’últim mes de l’any.

Ampliació article 20.-De la Junta Directiva.
(ampliacions en negreta i cursiva)
6.La Junta Directiva l’ha de convocar el president o presidenta, com a mínim amb dos
dies d’antelació a la data de la seua celebració. També la podrà convocar a petició de la
meitat dels seus membres. La convocatòria serà comunicada pel secretari/a.
Aquest/a disposarà lʼordre del dia, quedant obert a suggerències de qualsevol
membre. Si cal, s’adjuntarà prèviament material a tractar. (14 desembre 2014)
8.Les opinions manifestades en Junta Directiva no han de transcendir fora de la
reunió, facilitant així la lliure capacitat d'expressió. (17 desembre 2013)

6-PATRIMONI FUNDACIONAL I RÈGIM ECONÒMIC
Capítol IV dels Estatuts

7-RÈGIM DOCUMENTAL
Capítol V dels Estatuts
Modificacions a l’espera de l’informe del secretari i tresorer en les diferents reunions
celebrades a l’ajuntament
(ampliacions en negreta i cursiva)
f) La signatura digital sols pot estar instal·lada en un ordinador. Com que el
CAMA no té ordinador portàtil s’acorda que la signatura s’instal·larà en
l’ordinador personal del tresorer.

8-MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I DISSOLUCIÓ DEL CLUB

7

CLUB COL·LECTIU D’AMICS MUNTANYENCS D’ALGEMESÍ (C.A.M.A.)

C.I.F. G963022898

Capítol VI dels Estatuts

9-PROCEDIMENT D’ELECCIÓ DE CÀRRECS REPRESENTATIUS I DE
GOVERN.
Capítol VII dels Estatuts

10-RÈGIM DISCIPLINARI
Capítol VIII dels Estatuts
Article 50
1.El règim disciplinari està recollit de manera general en els nostres Estatuts i
es regirà per ells.
S’aplicarà el Article 50 dels Estatuts en tant i en quant no s’aprove en Assemblea
General Ordinària aquest Reglament Intern.
Mitjançant aquest Reglament de Règim Intern, es cataloguen les faltes de la manera
següent:

10.1.- Tipus de faltes
Faltes molt greus.
Faltes greus.
Faltes lleus.
A banda de les faltes exposades en aquest Reglament de Règim Intern, també es considerarà
una falta qualsevol conducta de les tipificades en el Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol,
inclosa la crida a la Llei 10/1.990, de 15 de juny.
10.2.- Es consideren faltes molt greus
L’arrogació d’una representació orgànica inexistent o insuficient, en mèrits de la qual es puguen
causar perjudicis econòmics al Col·lectiu d’Amics Muntanyencs d’Algemesí (CAMA).
La desobediència de les indicacions donades pel/la Coordinador/a d’Activitat durant una eixida,
de manera que es pose en perill la seguretat de la pròpia persona o d’altres que hi participen.
La desacreditació culposa o dolosa, i sempre falsa, del CAMA.
Trencar o deteriorar les instal·lacions o materials del CAMA amb la idea evident de fer mal.
Robar material de les instal·lacions.
L’agressió verbal o física a un/a altre/a soci/a o participant de qualsevol de les activitats
organitzades pel CAMA.
L’impagament de la quota anual.
La reincidència en la comissió de faltes greus.
10.3.- Es consideren faltes greus
Alterar d’una manera clara la convivència dels socis/es.
Enganyar el/la Coordinador/a d’Activitat en el sentit de fer veure que té una llicència federativa
o assegurança inexistent o insuficient.
La desobediència de les indicacions donades pel/la Coordinador/a d’Activitat durant una eixida.
La falta de respecte a un/a altre/a soci/a del CAMA.
La negativa a retornar el material prestat quan el/la responsable de material li ho reclame un
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cop transcorregut el seu temps de préstec.
Utilitzar les instal·lacions fora de l’horari establert i per a finalitats diferents a les del seu ús
normal.
La reincidència en la comissió de faltes lleus.
10.4.- Es consideren faltes lleus
No col·laborar en tenir ordenades i netes les instal·lacions.
No retornar el material prestat en la data prevista segons les normes establertes.
10.5.- Sancions que es podran produir per les faltes especificades
Les faltes molt greus podran donar lloc a la pèrdua de la condició de soci/a, amb audiència prèvia
amb l’interessat i la corresponent tramitació legal d’expedient disciplinari, amb submissió al
procediment administratiu. La condició de soci es podrà recuperar quan queden restablertes les
condicions incomplertes.
Les faltes greus, si es realitzen de manera reiterada, igualment podran donar lloc a la pèrdua de
la condició de soci/a. Generalment suposaran la suspensió temporal de la condició de soci/a i la
resolució haurà de ser motivada i comunicada de manera fefaent a la persona interessada.
Les faltes lleus suposaran un advertiment per escrit (o telefònic en el cas de material, llibres o
revistes), però si és reincident podrà donar lloc a una sanció d’exclusió temporal del servei de
préstec establerta per la Junta Directiva o per les normes que puguen existir en el seu moment
sobre la devolució del material.
La incoació d’un expedient sancionador, així com les possibles sancions que es puguen produir
per aquestes faltes, es regiran d’acord amb els procediments establerts en els nostres Estatuts.
10.6.- Potestat disciplinària
L’exercici de la potestat disciplinària correspon:
A la Junta Directiva en primera i única instància, tal com s’indica en l’article 21, apartat b dels
nostres Estatuts, llevat del supòsit contemplat en el punt següent.
Contra els acords disciplinaris adoptats en primera i única instància per la Junta Directiva, quan
es tracte de sancions que suposen la pèrdua definitiva de la condició de soci/a, es pot interposar
recurs davant l’Assemblea General del CAMA, que ratificarà o revocarà la sanció imposada.

11-NORMES GENERALS
11.1 En quant a responsabilitats

11.1.1 La responsabilitat a les activitats que el soci/a faça amb el CAMA és exclusivament
d’aquest/a. Per tant, ha de tenir uns coneixements tècnics i del medi mínims i capacitat física
suficient per a realitzar l’activitat. Aquest article es comunicarà als emails del CAMA.
11.1.2 Cada participant és responsable de la possessió d'una cobertura d'assegurança adequada
a l'activitat a realitzar. No és responsable el CAMA, tot i que en ocasions podrà facilitar la gestió
d’aquesta assegurança, previ pagament del servei.
11.1.3 Els socis/es participants abans de cada activitat hauran d’informar-se, i per tant conèixer
i assumir els riscos inherents a la pràctica dels esports de muntanya en general, així com els
riscos que comporta l’activitat que va a desenvolupar. A més a més es compromet en tot
moment a complir les indicacions e instruccions dels organitzadors, guies, monitors i
responsables de l’activitat.
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11.1.4 Els menors d’edat hauran d’anar acompanyats sempre per un adult responsable durant
tota l’activitat. Sempre s’haurà d’aportar per escrit l’autorització dels representants legals del
menor.
11.1.5 El soci/a del CAMA es compromet a respectar el medi ambient i a transmetre actituds
responsables entre els seus companys i companyes d’activitat.
11.1.6 És indispensable que no patisca cap malaltia física o psíquica que l’incapacite o dificulte
per a realitzar les activitats previstes o posen en risc la seua vida o la dels demés.
11.1.7 És indispensable que cada soci/sòcia aporte el material necessari per a realitzar l’activitat
i que aquest reuneix les condicions de seguretat requerides.
11.1.8 El soci/a autoritza al CAMA a publicar fotografies on aparega la seua imatge, d’acord al
dret d’imatge recollit a l’article 18.1 de La Constitució (Llei 5/1982, de 5 de maig).
11.1.9 En cas de ser usuari/a del rocòdrom municipal (a la Casa de l’Esport), coneix i accepta la
NORMATIVA D’ÚS DEL ROCÒDROM (disponible per a tots els socis en la seu del CAMA i en la
pàgina web de l’associació).
11.1.10 El CAMA es reserva el dret d’admissió de nous membres i el dret d’expulsió d’aquells
que no complisquen la normativa establerta i les convencions socials bàsiques de respecte a la
resta de membres.
11.2 Queda prohibit:

11.2.1 Utilitzar el nom del club per a realitzar activitats que produïsquen directament o
indirectament lucre en benefici propi o en el d'algun dels socis. I molt especialment citar, per
mitjà de publicitat o qualsevol altre mitjà, una empresa o negoci propi o aliè amb la finalitat
mencionada amb anterioritat. Llevat que de mode excepcional, i per motius degudament
justificats, ho autoritze la Junta. En este últim supòsit, haurà de donar compte a l'Assemblea
General en la primera sessió que celebre.
11.2.2 Realitzar actes que pertorben, molesten o posen en perill la salut d'altres socis en
qualsevol de les activitats que el mateix programe.
11.2.3 Que els socis puguen entorpir, bé per acció o per omissió, inclús a títol de mera
imprudència, el treball que el club haja d'efectuar en el compliment de les seues obligacions, i
molt especialment si eixe incompliment consisteix en l’omissió de remetre amb la màxima
urgència possible qualsevol documentació que puga ser important per al club.
11.2.4 Deixar qualsevol tipus de deixalles en els llocs on es programen les rutes, o qualsevol altra
activitat.
11.2.5 Prendre fotografies o seqüències videogràfiques d'altres socis/es si aquestes han
expressat la seua disconformitat per a reproduir-ho en xarxes socials, enteses estes en el seu
més ampli sentit.
11.2.6 Organitzar o programar qualsevol activitat per part del club sense estar subjecta, quan
així vinga imposat per la normativa vigent, a la pertinent autorització administrativa.
11.2.7 Variar el recorregut d'una ruta programada durant el desenvolupament de la mateixa,
sense acord previ.
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11.2.8 Utilitzar el club per a disputes de tipus personal.
11.2.9 Utilitzar les dades de caràcter personal que obren en el fitxer del club, que són d'exclusiva
utilització pel responsable del fitxer. Sense perjuí de les responsabilitats administratives o penals
en què s'incórreguen""

11.3 Es d’obligació
per desenvolupar

12-ROCÒDROM
12.1 El rocòdrom instal·lat dins de la Casa de l’Esport d’Algemesí és propietat municipal, dedicat
a la pràctica esportiva de l'escalada, que inclou els serveis complementaris i els espais reservats,
així com els béns mobles destinats a aquest fi i adscrits de manera permanent a la instal·lació.
12.2 L’escalada és un esport que pot comportar un risc per a l’usuari i per a practicar-lo cal estar
equipat i format convenientment o tutelat per un tècnic.
12.3 L’ús d’aquesta instal·lació comporta el coneixement i l’acceptació de la NORMATIVA D’ÚS
del rocòdrom, que tot usuari podrà requerir tant en la Regidoria d’Esports d’Algemesí, com a la
web del CAMA (www.cama-algemesi.org), així com també al personal de manteniment del
rocòdrom.
12.4 L’horari d’ús d’aquesta instal·lació serà revisada tots els anys, per requeriment del propi
Ajuntament. La taula d’horaris serà penjada per a informació dels usuaris a la web del CAMA i a
la pròpia instal·lació.
12.4 Tant per a la pràctica habitual de l’escalada en aquestes instal·lacions, com per a la pràctica
d’espeleologia, o qualsevol altra modalitat que comporte l’ús d'equipament de protecció
individual i cordes, caldrà tenir en vigor la llicència federativa de la Federació d’Entitats Esports
de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana (FEMEVC) o d’una assegurança homòloga.
12.5 La utilització d’aquesta instal·lació per part de menors d’edat en l’àmbit de l’escoleta
requereix del consentiment per escrit dels seus tutors (document en pàgina web). Els menors
de 16 anys han d’estar sempre supervisats i acompanyats per un adult responsable.
12.6 Els usuaris d’aquesta instal·lació tenen L’OBLIGACIÓ d’acceptar el contingut DE LA
NORMATIVA D'ÚS i de complir amb els requeriments, obligacions i prohibicions d’aquesta. El
seu desconeixement de l’existència d’aquesta no l’eximeix del seu compliment.
12.7 DEFINICIONS
Aquesta instal·lació (Rocòdrom) es pot considerar o denominar, segons la seua utilització de
dues formes:
ROCÒDROM: aquesta definició serà aplicada en el moment que l‘usuari/a tinguera la
intenció de fer ús dels EPIs i sobrepassar la de búlder marcada en verd amb l’ajuda d’un company
i la corda.
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BÚLDER: aquesta definició serà aplicada en cas que l’usuari no tinguera la intenció de
sobrepassar la línia de búlder marcada en verd. En aquest cas no cal l’ús del *EPI, sol els peus de
gat.
*EPI: Equip de Protecció Individual (arnes, casc, peus de gat, aparell assegurador, corda
i cintes express)
12.8 Les hores que el CAMA té reservades a la casa de l’esport es destinaran a la pràctica de
totes les disciplines que componen el club.
Per defecte la utilitza la secció d’escalada excepte dimecres de vesprada que ho farà de forma
exclusiva la secció d’espeleologia.
Hi ha 8 grups que poden utilitzar la casa dels esports. Quan uns la utilitzen, els altres no poden.
Si alguna secció necessita utilització exclusiva o no de les instal·lacions tan sols ho haurà de
comunicar el responsable de la secció al responsable de la secció d’escalada. (8 març 2017)

12.9 Custòdia de la clau de la CASA DE L’ESPORT: (7 març 2018)
a)-La clau continuarà disponible a la Clínica Fisioteràpia La Trobada.
b)-Per poder disposar d’ella s’ha de mostrar el carnet de soci digital. Qui arreplegue la clau
ensenyarà carnet i DNI i donarà n° tfn, i serà responsable de tornar-la en 24 hores. Si li la
demanarà algun soci/a, abans ha d'informar al cap de secció pel grup de WhatsApp a qui té
intenció de passar-la. Una vegada el cap de secció done el vist i plau li la donarà. Aquest
despondrà també de 24 hores per a tornar-la a la Trobada.
c)-Es portarà un registre escrit, si la clau es perd, l’última persona registrada serà la responsable,
i sobre ella caurà la sanció corresponent.
d)-Aquesta sanció serà valorada i determinada per la Junta vigent en cada cas, podrà ser des
d’un més d’inhabilitació de soci, fins a l’exclusió permanent revisable.
e)-El soci que estiga inhabilitat no podrà gaudir de cap dels beneficis de pertànyer al Col·lectiu,
ús d’instal·lacions, lloguer de material, segur o qualsevol servei.
d)-La Clínica La Trobada (per oferiment propi) serà la depositària de la clau, i l'arreplega i tornada
d'aquesta la determina la mateixa Clínica.
e)-Si es donarà el cas que es torna a perdre la clau, el responsable, o siga, l'últim/a del que es
tinga constància en la clínica La Trobada, o en el WhatsApp serà sancionat amb un mínim de dos
mesos de prohibició d'ús del rocòdrom o el que la junta directiva decidisca.
f)- El perdre la clau o el no tornar-la en el termini establert tindrà la mateixa sanció.
g)-Els responsables d’espeleologia tindran les claus del rocòdrom disponibles en la Seu en el lloc
acordat. (24 maig 2017)
12.10. L’Ajuntament d’Algemesí no es fa responsable de les conseqüències de la utilització
incorrecta d’aquesta instal·lació ni de l’incompliment d’aquesta normativa.
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13-MATERIAL ESPORTIU
13.1 El Club disposa de material específic per a la pràctica dels esports de muntanya amb la
ferma intenció de complir amb els seus fins estatutaris tal i com indica el Article 1 dels Estatuts,
i el punt 3 d’aquest Reglament.
13.2 En quan al material es conclou que es pretén facilitar la iniciació, però que l’ús del material
és per a qualsevol membre. (9 desembre 2015)
13.3 Quan es llogue material no es pagarà per temps sinó per eixida. Cal notificar amb antelació
i especificar el temps de durada. (4 desembre 2012)
13.4 El material es cobrarà tot el temps que estiga de més que el que s’haguera demanat. (21
novembre de 2012)
13.5 Si el lloguer del material per a l’activitat organitzada implica a tot el CAMA que no es cobrarà
lloguer. (21 novembre 2012)
13.6 No s’acceptarà el material cedit pels socis o sòcies, sols s’acceptarà el material que siga
donat. (4 desembre 2017
13.7 La compra de material esportiu serà proposada pels socis i sòcies del Club en Assemblea
General Ordinària amb l'aportació d’almenys dos pressupostos reals i amb la posterior aprovació
o no per aquesta.
13.8 El preu del lloguer del material serà fixat per la junta directiva i modificat per aquesta quan
ho crega convenient.
13.9 S’aprova emplenar una fitxa d’activitat per a llogar material. Hi haurà en físic a la seu i en
la web. Se li entregaran al responsable de material a la devolució d’aquest

14-ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTOS ANUALS I SUBVENCIONS
14.1 SUBVENCIONS AL CLUB
14.1.1 Per part de l’Ajuntament d’Algemesí
El termini per a presentar les subvencions per a l’any vinent finalitza el 30 de juny. Data
en la que han d’estar presentades les instàncies de sol·licitud de subvenció per a l’any
vinent (models del N1 al N8, junt a la declaració de responsabilitat fiscal i deutes, full de
manteniment a tercers, memòria, compte justificatiu i declaració de responsabilitat
sobre finalitat de les despeses)
El procediment per a la valoració de les subvencions a entitats esportives d’Algemesí,
estan detallades al document “Procediment clubs N18 definitiu” (Annexe)
14.1.2 Per part de la FEMECV
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14.1.3 Per part de la Diputació
14.1.4 Per part de la Conselleria d’Esports.

14.2 SUBVENCIONS ALS SOCIS I SÒCIES DEL CAMA PER PART DEL CLUB
14.2.1 Com a conclusions sobre forma i motius per a subvencions s’acorda: ( 7
març 2018)
a) -S’ha de diferenciar entre formació i competició.

b) -Per a formació de les federacions on el CAMA estiga adherit, 100% de l’import +

km de desplaçament a 0’05€/km. S’ha de fer extensa al CAMA.
c) -Es subvencionaran quan es sol·licite la formació i les competicions de les
federacions FEMECV i FECV. La resta de formació i competició s’ha de sol·licitar
per la via normal de subvencions.
d) -S’acorda revisar les bases per subvencionar activitats, i redactar unes semblants
però amb matisos per a formació exenta a federació.
e) -Les despeses de representació al CAMA 0’20€/km i cotxe, i despeses per
competició 0’05€/km.
f) -Els imports dels peatges No seran subvencionables.
g) -PER UNANIMITAT ES DECIDEIX QUE TOTES LES SUBVENCIONS S’HAN DE
VALORAR PER LA JUNTA, QUE TÉ EL VOT FINAL SOBRE FORMA I QUANTIA A
SUBVENCIONAR
h) Les activitats que organitze el CAMA i siguen subvencionables als participants, no
podran ser obertes. (11 desembre 2013)
14.2.2 Per tal de subvencionar es conclou que: (7 de març 2018)
a) -S’han de tenir clares les bases per subvencionar.
b) -S'ha de protegir aquest recurs, e intentar regular un possible ús massiu sense
cap benefici per al propi col·lectiu .
c) -Ha d'anar dirigit a membres del CAMA, i que aquests tinguen implicació al
Col·lectiu, fent ressò de l’article 1 dels Estatuts: “és una associació privada sense
ànim de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar, que té com a fi
exclusiu la promoció o pràctica d'una o diverses modalitats esportives i la
participació en activitats o competicions en l'àmbit federat”
d) -La subvenció ha de produir un feed-back als socis/es del CAMA.
e) -Les bases seran revisables anualment i corresponen al reglament de règim intern
del Cama

14.2.3 Bases per subvencionar als membres del CAMA
La Junta Directiva acordarà una quantitat per a subvencionar les activitats dels seus
membres. Aquesta es repartirà depenent del nombre de punts que s’obtinga i del criteri
de la Junta Directiva, que serà l’òrgan que decidirà en última instància quines són les
activitats a subvencionar i la seua quantia.
a) Podrà demanar subvenció tot aquell membre del CAMA que haja pagat dues
quotes consecutives. El rebedor/a pot ser el que la presente o altra/es persones.
b) Serà condició imprescindible demanar-ho per escrit. Amb un dossier explicant
tots els aspectes de l’activitat a desenvolupar (participants, objectius, repercussió,
objecte de la subvenció...)
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c) Termini per a presentar activitats
1er El que pose l’ajuntament (primer trimestre de l’any)
2on Fins el 1 d’octubre
d) L’activitat s’estudiarà per la Junta l’últim trimestre de l’any i es contestarà via email durant aquest període.
e) Una vegada feta l’activitat es presentaran les factures “reals” del seu cost.
f) Les activitats sempre es presentaran abans de fer-se. En algun cas excepcional es
podran presentar després de finalitzar l’activitat.
g) -Puntuació de l’activitat:
1.- Que l‘activitat s’ajuste als criteris de l’ajuntament i es presente dintre del
termini que ens demanen (1punt).
Aquests són:
-Relació d’equips: categoria, tipus de competició, màxim desplaçament
(kms i ciutat)
-Organització d’esdeveniments
-Despeses federatives: fitxa, mútua o assegurança, quotes a la federació,
inscripció a campionats, arbitratges..
-Lloguer d’instal·lacions
-Resultats obtinguts en la temporada anterior
-Entrenadors: cal adjuntar fotocòpia de la titulació
2.- Publicar-la a nivell local (Berca, TV Berca, blogs...), comarcal (Levante,
Provincias, TV Ribera, À Punt TV...) o nacional (1punt)
3.- Compromís real que l’activitat tinga una repercussió: xerrades, curs, taller,
passe de diapositives, pel·lícula... (1punt)
4.- Implicació de tot el grup en l’activitat: venta de loteria, camisetes, preparació...
(1punt)
5.- Activitat o curs no realitzat pel CAMA (1punt)
6.- Participació de més de dues persones en l’activitat (1punt)
7.-Recerca de altres fonts de finançament: empreses, bancs, Diputació,
generalitat...(1punt)
8.- Que tinga una dificultat tècnica o física per a la persona/es que la realitze
(1punt)
9.- Que incloga una despesa extra de material (1punt)
10.-Qualitat explicativa del dossier i especificació real del fet subvencionable
(1punt)
11.- Si és la primera vegada que demana subvenció (1punt)
Tot allò que no estiga especificat en les bases serà la Junta directiva la que decidisca al
respecte.
14.2.4 Quanties i percentatges

S'acorda subvencionar al 100% de la formació que realitze qualsevol membre del CAMA,
sempre i quan es faça extensa a la resta del grup i siga formació de qualsevol federació
a la que estiga inscrita el CAMA.. (14 desembre 2014)

14.3 SUBVENCIONS A ESCOLETES DEL CLUB.
14.3.1 Complint amb el article 1 dels Estatuts i amb el punt 3 d’aquest reglament el
CAMA subvenciona les Escoletes del Club.
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14.3.2 Aquestes subvencions estan destinades a la remuneració per la feina dels
monitors i al material que puga fer falta i s’acorde en Assemblea General.
14.3.3 Per tal de donar continuïtat i mantenir obertes aquestes, la forma de
subvencionar serà assumint els riscos que suposa estar per baix del ràtio establert per a
fixar el preu mensual per xiquet/a participant.

15-DE LES SECCIONS
15.1 Introducció.
per desenvolupar
15.2 Creació d’una nova secció
per desenvolupar
15.3 Dissolució d’una secció.
per desenvolupar
15.4 Membres de la secció.
per desenvolupar
15.5 Coordinadora de la secció i competències. (Caps de secció)
a)Per tal d'ajudar a dinamitzar, organitzar i planificar les activitats, al davant de cada
secció hi haurà al menys un encarregat/ada ,o cap de secció; dels encarregats almenys
un serà de la junta. (14 desembre 2014)
b)Els caps de cada secció seran els encarregats de passar material audiovisual i gràfic a
la persona responsable de comunicació externa, per tal de divulgar i promocionar.(13
desembre de 2017)
S'acorda penjar a la web del CAMA l'organigrama dels encarregats de les seccions. Cal
passar-li al responsable de la web un text de 60 paraules aprox de la descripció de cada
secció i una foto de cada responsable.

16-DE L’ESCOLETA
Este projecte sorgeix de la necessitat que hem vist d'ampliar el ventall de coneixements i
oportunitats de diferents disciplines en els esports per als xiquets i joves , aportant els
coneixements, vivències i valors que mitjançant aquest esport s'aconsegueixen. Així com també
la seva divulgació.

16.1 OBJECTIUS GENERALS
Participar en competicions i trobades d'escalada de FEMECV 2018, o altres federacions , a nivell
infantil i juvenil, com ho son :
-Campionat autonòmic d'escalada en bloc
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-Copa escalada en bloc Comunitat Valenciana, 1a, 2a i 3a prova escalada en bloc.
-Proves d’escalada de dificultat
-Proves d’escalada de velocitat
-Participació en trobades d'escalada infantil i juvenil.
16.2 OBJECTIUS ESPECÍFICS
-Reconeixement de seqüències de blocs i la seua realització.
-Conscienciar de la necessitat d’entrenar per aconseguir objectius esportius.
-Fomentar el coneixement d'aquest esport , en la pràctica i la seguretat adequada.
-Participació, motor socialitzador, cohesió GRUPAL.
-Lúdic, entreteniment i diversió d’acord i en base a les seues edats.
-Respecte i convivència, esport i natura.
16.3 A QUI VA DIRIGIT
-Xiquets/xiquetes i joves socis del CAMA en una RÀTIO de al voltant de 16 xiquets d’un mateix
rang d’edats.
-Tallers específics en centres educatius formals i no formals i associacions del poble.
16.4 EDATS
Les categories competitives estan dividides en:
PROMOCIONAL sense competició, en Escoleta de 3 a 5 anys, a criteri dels monitors.
SUB 9 competició de 6 a 8 anys
SUB 12 competició de 9 a 11 anys
SUB 16 competició de 12 a 15 anys
SUB 18 competició de 16 a 17 anys
En l’Escoleta es treballarà en 2 grups, de 6 a 8 anys complits i de 9 a 14 anys complits.
16.5 QUAN I ON?
Des del mes de setembre a juny, (calendari escolar) en la Casa de l’Esport d'Algemesí, segons
horari publicat en la web del CAMA.
A proposta dels monitors i , segons la demanda i grups d’edat, i per tal de poder treballar a un
rendiment més alt, es podrà afegir uns altres horaris, per tal de dividir als grups per edats.

Horari de 9 a 14 anys complits de 17:30 – 18:30h.
Horari de 6 a 8 anys complits de 18:30 – 19:30h.
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16.5 PLA DE TREBALL
Metodologia mixta (Global i analítica). Estructura de les sessions
1-Jocs d'escalfament i estiraments.
2-Jocs d'habilitats i escalada (dividint la classe depenent del nombre de xiquets/es)
3-Jocs lliures i jocs guiats, escalada lliure en blocs.
Moments de distensió, interacció, cohesió grupal, i descans. Jocs cooperatius i d’integració.
16.6 MATERIALS
Es disposarà del material individual necessari, adequat i en bon estat per al desenvolupament
de les activitats. Així com el manteniment del rocòdrom i de les instal·lacions , i del material
grupal correrà a càrrec del CAMA.
16.7 TALLERS I PROPOSTES
Tant els pares com els monitors poden proposar conjuntament tota classe d’activitats per tal
d’incentivar en aquest esport als més menuts:
-TROBADA infantil i juvenil de l'ESCOLETA del CAMA.
-Competicions i Trobades en altres pobles i clubs
-Eixides a la muntanya
-Preparació per a les competicions a nivell autonòmic
-Intercanvis en altres ESCOLETES esportives dins i fora del poble.
16.8 TÈCNICS A CÀRREC
-El tècnics a càrrec de l’Escoleta estan perfectament preparats i preparades, amb la titulació
necessària per a les activitats a desenvolupar.
-Aquests podran ser o no membres del club.
16.9 OFERTA
-L’oferta serà oberta i es farà pública.
-La informació es farà arribar mitjançant cartell en forma digital (xarxes socials, web, etc) e
impresa, així com també es penjarà a la web del Club document informatiu.
16.10 PROCÉS D'ADMISSIÓ, RÀTIOS, INSCRIPCIÓ I BAIXES
-El termini d’inscripcions s’obri la segona quinzena de setembre fins a l’1 d’octubre, encara que
si hi ha places ho podran fer al llarg de l’any lectiu.

-El primer grup (9 a 14 anys complits de 17:30 – 18:30h), tindrà una ràtio màxim de 8
xiquets/es, i requereix sols un monitor. En cas d’haver més demanda i superar la ràtio
la junta directiva valorarà el contractar un altre monitor/a.
El segon (6 a 8 anys complits de 17:30 – 18:30h) una ràtio màxim de 16 xiquets/es.
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-Primer que res posar-se en contacte en els responsables de l’Escoleta, per vore si hi ha lloc en
el grup corresponent i fer les explicacions pertinents.

Les inscripcions finalitzaran una vegada aconseguit la ràtio màxima de cada grup.
En el cas de voler apuntar-se i no hi haver lloc s’obrirà una llista d’espera.

16.11 PAGAMENTS
-En cas de que hi haja lloc i es complisquen els requisits, tal com ser soci/a del CAMA i tindre
l’edat, fer l’ingrés/transferència al compte del CAMA, abans del dia 10 de cada mes i en concepte
fer constar:
●
●
●

ESCOLETA .
NOM/NOMS (si són germans) COGNOMS
MES O TRIMESTRE que s’abona

IMPORTANT: Heu d’entregar la còpia de l’ingrés o transferència als responsables de l’activitat
abans del dia 11.

El pagament serà mensual o trimestralment al CAMA mitjançant ingrés o transferència
bancària al seu compte en la Caixa Rural d’Algemesí, a continuació us presentem les
tarifes:
● Tarifa mensual 15 €/mes.
● Tarifa trimestral 45 €
● Tarifa Família (germans) a partir del segon germà/na 8 €/mes
Aquests preus seran revisables anualment per a valorar per la Junta Directiva, depenent
de la participació, dels ingressos i de les despeses.
16.12 REQUERIMENTS

-Ser soci/a del CAMA, tindre l’edat i fer l’ingrés/transferència al compte del CAMA, abans
del dia 10 de cada mes.
-Els nous xiquets i xiquetes, cal descarregar i signar el PDF de l’autorització a la web
www.cama-algemesi.org (en l’apartat de documents) i entregar signada bé el divendres
en rocòdrom o dimecres a les 21:30 dalt, en la seu del CAMA. Aquells que han vingut
altres anys no cal dur autorització.
Es d’obligatorietat estar assegurat/da tant per a les classes en corda, com per a les
eixides a la muntanya, és molt recomanable que s'anticipeu, i fer-vos amb un
abonament d’assegurança del CAMA, o pagar la targeta federativa. Els monitors vos
podran informar al respecte.
La informació sobre l’ABONAMENT d’assegurança el teniu també en l’apartat de
documents en la pàgina web.
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17-COBERTURA DE RISCOS I ASSEGURANCES
17.1 El CAMA, amb el ferme propòsit de vetllar per la bona pràctica i la seguretat d’estar coberts
en cas d’accident , recomana i fomenta la contractació d’una assegurança esportiva inclosa en
la Llicència Federativa. Com a primera opció recomana sempre la Llicència de la FEMECV
(Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana) i de la FECV (Federació
Espeleologia de la Comunitat Valenciana) a la qual el Club està adscrit i consta en els seus
Estatuts.
17.2 Per tal de facilitar a tots els membres del CAMA NO FEDERATS la pràctica de les activitats,
tant esportives, lúdiques com formatives, amb total seguretat i cobertura mèdica, en cas
d’accident, que anem a realitzar, tant al medi natural com al Rocòdrom, la Junta directiva a
contractat una assegurança grupal.
17.3 Aquesta contractació serà OBLIGATÒRIA per als NO federats en la TOTALITAT de les
activitats que organitza el CAMA, i serà responsabilitat única i exclusiva d’aquests/es (els no
federats) la NO contractació.
17.4 L’única modalitat serà L’ABONAMENT de 6 dies, amb un preu acordat de 10 € (Assemblea
general Ordinària de 13-12-2017).
17.5 El nou document amb el “modus operandi” queda redactat i penjat a la web del CAMA a
disposició de tots els interessats/des, així com també la pòlissa amb les cobertures
corresponents.
17.6 La persona organitzadora de l’activitat podrà preguntar a tots i totes les que participen en
l’activitat, incloent menors, estiguen assegurats, i en cas negatiu, demanar-los que abandonen
l’activitat (14-12-2016).
17.7 En cada email informatiu de les activitats es recordarà l’obligatorietat d’estar assegurat/da,
i en cas de tindre contractat un ABONAMENT s’informarà a la persona encarregada d’aquests la
realització de l’activitat perquè active l’assegurança. (11 novembre 2016)
17.8 La data límit per a contractar/activar/ desactivar l'assegurança, el dia abans a les 15 hs i
també que el responsable de l'activitat podrà cancel·lar fins l'últim minut i no es retornaran els
diners de l'assegurança. (13 desembre 2017)
17.9. El CAMA disposa d’una assegurança de Responsabilitat Civil que serà renovable any
darrere any, sempre i quant en Assemblea General Ordinària no es diga el contrari o es presente
un alternativa millor.

18-DE LA COMUNICACIÓ (INTERNA I EXTERNA)
18.1 COMUNICACIÓ INTERNA
a)Els mitjans de comunicació interna oficials són únicament el Mail i el Telegram. (10 gener
2018).
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b)El 31 de Gener es depurarà tant el grup de Telegram com els grups de WhatsApp per a que
sols queden els nous socis. (11-novembre-2016) (25 octubre de 2016)
c)La gent que no ha pagat la quota serà donada de baixa dels correus, WhatsApp i Telegram. Es
passarà un comunicat a les persones que no han pagat com a última oportunitat. (24 febrer
2016)
d)La informació setmanal s’enviarà, pels canals oficials de comunicació del CAMA, dimecres nit
o dijous, i s’inclouran activitats grupals i informació rellevant. Aquesta informació s’enviarà en
valencià normalitzat per optar a concurs local. (10 gener 2018)
18.2 COMUNICACIÓ EXTERNA
a) Els canals de comunicació externa i de divulgació són:
Web, Google Calendar, Facebook, premsa local, premsa comarcal i nacional

19-DE LA SEU
S’acorda un torn entre els membres de la Junta Directiva per obrir, abastir i netejar la seu. La
neteja serà almenys una vegada al torn. (14 desembre 2014)
No es pot cedir la seu a activitats lucratives en les quals, a més a més participen persones que
no són sòcies de CAMA, tal i com preveu la normativa sobre instal·lacions municipals. (17
desembre 2013)

MODIFICACIONS DEL REGLAMENT INTERN FETES A PARTIR DE
L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL 16-12-2018

Assemblea General Ordinària 16-12-2018
“Vicent Girbés proposa emplenar una fitxa d’activitat per a llogar material. Hi haurà en
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físic a la seu i en la web. Se li entregaran al responsable de material a la devolució
d’aquest.
S’aprova per 21 a favor i 1 abstenció.”
estatus: aprovat i modificat (13.9)

“Adrià, proposa baixar a 15€ es desestima per tres vots a favor i 20 en contra. Queda
desestimat.
Vicent Girbés proposa rebaixa del 50% de la quota de soci/a de nombre si l’any anterior
ha estat federat mitjançant el nostre club en alguna de les federacions de muntanya o a
les adscrites als nostres Estatuts.
16 a favor., en contra 2 abstencions 1. Aquesta proposta entra ja en vigor per a les
quotes del 2019 i les federatives del 2018. Queda aprovat.”
estatuts: aprovat i modificat
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