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Grup d’Escalada (Secció) del Centre Excursionista Tarragona
1.

Organització del Col·lectiu d’Escaladors en Grup de Treball o Secció:
1.1. Les sòcies i socis que pertanyent al col·lectiu de soci + rocòdrom del Centre Excursionista
Tarragona en qualsevol de les seves opcions, podran organitzar-se com a Grup (Secció) de
l’entitat, això permetrà actuar amb la llibertat que hores d’ara permeten les lleis de l’esport i
els estatuts i normativa interna de la nostra entitat esportiva sense ànim de lucre.
1.2. El Grup d’Escaladors (Secció) no nomes mantindrà i gestionarà el rocòdrom des de totes les
seves vessants, organitzativa, de seguretat, funcionalitat i millores, sinó també ampliar les
funcions incentivant totes les especialitats de l’escalada, Búlder, Esportiva i Grans Parets en
lliure i artificial, també treballarà els aspectes formatius fonamentals per realitzar projectes
amb suficients coneixements i adequada seguretat, participar en concursos i competicions o
promoure la participació dels membres més destacats en centres de tecnificació (FEEC,
FEDME), així com incentivar i promoure esdeveniments de caire esportiu, cultural i lúdic,
relacionats amb les diferents especialitats de l’escalada.
1.3. La representació i gestió del Grup d’Escalada (Secció) la formaran mínim tres persones una que
actuarà com a Cap/President/a i que alhora actuarà com Vocal de la Junta Directiva del Centre
Excursionista Tarragona, l’altra com ha responsable econòmic, tresorer/a i una tercera com a
responsable administratiu, secretari/a. El Cap/President/a podrà assignar vocals amb
responsabilitats concretes, sense límit de nombre.
1.4. L’elecció dels responsables del Grup d’Escalada (Secció) es farà a traves d’un procés electoral
idèntic segons Estatuts i Reglament Intern vigent al procés electoral de la Junta Directiva del
Centre Excursionista Tarragona, en cas que no hagués persones que desitgessin presentar-se
es seguirà com fins ara, la Junta Directiva del Centre Excursionista Tarragona nombrarà un/a
Vocal d’Escalada. Sempre que hagi la possibilitat de formar una candidatura és començarà el
procés electoral
1.5. L’únic punt que canvia respecte la normativa electoral del Centre Excursionista Tarragona, és
el mandat, que serà de dos anys i son reelegibles sense cap tipus de limitació.
1.6. Tant el Cap/President/a com el responsable econòmic, tresorer/a i el responsable
administratiu, secretari/a., exposaran durant les Assemblees Generals màxim òrgan decisori
de l’entitat esportiva, els cinc punts principals del Grup d’Escalada (Secció), 1.- Descripció de
les activitats realitzades durant l’any anterior, 2.- Previsió de les activitats, esdeveniments i
millores de l’any vinent, 3.- Estat de comptes de l’any anterior, 4.- Pressupost previst per l’any
vinent i 5.- Precs i preguntes de l’àrea d’escalada. I procuraran complir i fer complir els acords
presos en Assemblea General.
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1.7. Si l’Assemblea General aprova els punts del Grup d’Escalada. A traves d’un elaborat document
de l’anterior punt 2.- Previsió de les activitats, esdeveniments i millores de l’any vinent. On
s’haurà de valorar econòmicament el cost de les iniciatives i activitats proposades d’acord a
aquest estudi i la valoració de les iniciatives de tota l’entitat s’aportarà una assignació
econòmica, si això fos possible. Al Grup d’Escalada amb el suport de la Junta Directiva i del
resta de socis els toca aconseguir els suports econòmics per fer realitat els projectes del
col·lectiu d’escaladors.
1.8. El cap/president/a de la comissió serà el vocal, amb veu i vot en la Junta Directiva del Centre
Excursionista Tarragona. Si aquest/a no pugues representar el col·lectiu en alguna de les
Reunions de la Junta Directiva del Centre Excursionista Tarragona aquest podrà delega les
seves funcions de forma expressa i excepcional o be al responsable administratiu/secretari/a o
al responsable econòmic/tresorer/a del Grup d’Escaladors.
1.9. Aquestes persones actuaran com a transmissors de totes aquelles activitats, idees,
esdeveniments, millores o peticions que puguin plantejar des del col·lectiu d’escaladors.
1.10. Previ avis a la Junta Directiva, el col·lectiu d’escaladors podran realitzar assemblees de tots els
seus membres a petició del Cap/President del Grup d’Escaladors o per la petició d’un 10% dels
socis del col·lectiu, fent entrega de les pertinents signatures al responsable
administratiu/secretari/a del Grup d’Escaladors..
1.11. Obtenint la màxima representació de la Junta Directiva d’avant de les sòcies i socis en l’ús i
cura del Rocòdrom i de les seves activitats en nom del Centre Excursionista Tarragona, alhora
hauran d’informar puntualment de tot allò que pugui afectar el nom, representativitat, i la
responsabilitat administrativa o penal així com els aspectes econòmics i fiscals de l’entitat.
1.12. El Grup d’Escaladors podran gaudir del seu logo, en el que de forma expressa i ineludible
apareixerà o bé el nom de l’entitat o be el logo de la mateixa.
1.13. Qualsevol iniciativa de divulgació i màrqueting del Grup d’Escalada, serà prèviament
presentada a la Junta Directiva del Centre Excursionista Tarragona, que ha de donar el seu vist
i plau.
1.14. Tots aquells processos que requereixin la representativitat formal, d’avant d’administracions
publiques o privades (o comercials) s’avisarà prèviament en reunió a la Junta Directiva del
Centre Excursionista Tarragona, que donarà el seu vist i plau o negarà la iniciativa per raons
que s’han d’explicar per escrit dirigit a la representació del col·lectiu d’escaladors.. Si es tracta
d’un afer urgent per raons que s’hauran d’informar amb detall i de forma excepcional al
President/a de la Junta Directiva i aquets decidirà. Posteriorment aquest ho ha de transmetre
en reunió formal a la totalitat de la Junta Directiva
2.

Incompliments i regim disciplinari
2.1. L'incompliment d’aquestes normes podrà ser causa de l’aplicació del Capítol Disciplinari
establert en l’Estatut del Centre Excursionista Tarragona, casos que decidiran per majoria
absoluta els responsables del Grup d’Escalada (nomes el Cap/President/a, el responsable
econòmic o tresorer/a i el responsable administratiu o secretari/a) i els de la Junta Directiva
del Centre Excursionista Tarragona o si així s’estableix a instancies esportives superiors.
2.2. La Junta Directiva es reserva la potestat d’avaluar el funcionament del Grup d’Escalada, en el
seva gestió diària i a més llarg termini plantejant i treballant millores, iniciatives i activitats així
com el compliment de tots els punts anteriorment descrits. La junta Directiva després d’avisar
almenys en tres ocasions i per escrit els motius de l’avís als responsables del Grup d’Escalada
te la potestat de desfer el Grup, mitjançant acord unànime de la Junta Directiva i realitzant un
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escrit dirigit als responsables del Grup d’Escalada (Secció) donant les raons, els acords presos i
el resultat de la votació. I tornar a funcionar amb un Vocal d’Escalada assignat pel President de
la Junta Directiva del Centre Excursionista Tarragona.

Nota: Les funcions bàsiques dels Grups de treball (Seccions), després de presentar-ho a
l’Assemblea General de Socis i pugui ser aprovat, generarà un nou capítol i els seus article
dedicats als Grups de Treball (Seccions)en la obligada reforma de l’estatut de l’entitat.
Aquest procés es llarg i tediós ja que depèn de l’administració esportiva, de la Generalitat de
Catalunya. Nosaltres fins que el nou Estatut del Centre Excursionista Tarragona estigui registrat
i plenament funcional, ens regirem amb aquesta Normativa Interna, valida legalment.
Nota: La Junta Directiva, te l’interès i el convenciment que el Grup d’Escalada, es una
magnifica oportunitat per fer realitat les vostres idees, activitats, iniciatives i gaudir dels
vostres interessos i una vegada començat aquest camí, estem convençuts que tot anirà molt
be, tots hem de ser conscients de la realitat de les associacions sense ànim de lucre, de totes les
despeses que existeixen i el compliment de tot el marc legal que ens envolta, l’esportiu, el
fiscal, l’administratiu, etc. Al començar qualsevol camí sempre surten problemes d’entesa i
d’encaix que segur superarem i com podeu entendre no ens agradaria de cap manera fer servir
l’apartat d’ incompliments, seria un fracàs de la Junta Directiva primer i de totes i tots les sòcies
i socis del col·lectiu d’escaladors i de l’entitat sencera.

Tarragona a 17 de juny de 2020
Junta Directiva del Centre Excursionista Tarragona

Secretari
Centre Excursionista Tarragona

Sr. Jordi Parisi Fores
President
Centre Excursionista Tarragona

Sr. Jordi Aluja Bargalló
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