
 
FILOSOFIA I REGLAMENT INTERN CPA TONA. 

Com   a junta i òrgan directiu d’aquest club, la nostra filosofía i objectius són els següents:   

 

Primer objectiu i principal, serà que els patinadors aconsegueixin estimar i gaudir d’aquest 

esport, a través del treball i de l’esforç, mantenint les pautes del respecte i disciplina sense 

detriment de passar-ho bé fent allò que els agrada. 

Segon, fer el club més gran aconseguint el màxim de reptes possibles a nivell esportiu i humà, 

arribar a ser un exemple de companyerisme, respecte i bon treball on els altres vulguin venir a 

formar part d’aquesta gran família. 

 

Per aquest fet hem creat aquest reglament que es detalla a continuació. 

DEURES I OBLIGACIONS DE L’ÒRGAN DIRECTIU O JUNTA 

1- Dirigir i gestionar el club, tan a nivell econòmic com organitzatiu , en tot allò 

que significa. 

Per la part econòmica comptarà amb el recolzament directe de gestories i 

estaments corresponents. 

Per la part organitzativa, comptarà amb tot l’equip tècnic, el qual es 

comunicarà principalment amb la coordinadora Laura Leal, sense detriment de 

mantenir una comunicació oberta amb qualsevol dels altres membre i en 

qualsevol moment. 

 

2- Intentar aconseguir tot allò que calgui pel funcionament diari del club. 

 

3- Facilitar i aportar tot el necessari per fer la feina més fluïda a l’equip tècnic i 

ajudar a que pugui aconseguir els objectius marcats pel club. 

 

4- Prendre totes les decisions sobre qualsevol qüestió referent al club, equip 

tècnic i organitzatiu. 

 

5- Escoltar i respectar la feina i les opinions que arribin de l’equip tècnic sobre el 

seu treball i gestió tècnica corresponent , i si s’escau, de la gestió de la junta 

directiva. 

 

6- Els membres de la junta directiva en cap cas ni en cap situació rebran ni rebren 

cap remuneració de cap tipus, executant totes les seves tasques de forma 

voluntària i altruista en tot moment. 

 



 
 

DEURES I OBLIGACIONS EQUIP TÈCNIC 

 

1. Respectar la filosofia i objectius del club. 

 

2. Respectar el treball i decisions de la junta directiva en tot moment i en qualsevol cas. 

 

3. Organitzar i gestionar tot el relacionat amb la part esportiva i tècnica. 

 

4. L’equip tècnic, a través de la seva coordinadora Laura Leal, transmetrà tot el que 

necessiti pel bon funcionament del seu treball. 

 

5. Tindrà cura i especial atenció del tracte que tinguin amb els esportistes, demostrant el 

màxim respecte i dedicació pels mateixos. 

 

6. Entre tots els membres de l’equip es mantindrà el companyerisme, respecte i 

solidaritat per la feina de cadascú. 

 

7. Qualsevol problema de comportament o conducta incorrecte de qualsevol 

patinador/a, és comunicarà a la junta i es decidirà conjuntament com solucionar el 

problema i no es tolerarà cap cas d’assetjament. 

 

8. L’equip tècnic no prendrà mai cap decisió unilateralment sense consultar amb  els 

membres de la junta, que és l’únic òrgan directiu amb la potestat de prendre en tot 

moment qualsevol decisió en tots els casos. 

 

9. L’equip tècnic escollirà a quins trofeus i competicions anirà el club i convocarà als 

patinadors/es que hi assistiran. 

 

 

10. No es permetrà l’ús del mòbil durant els entrenaments. 

 

Aquest reglament ha estat aprovat en junta a la reunió celebrada el 19 de setembre de 

2019. 

 

Gràcies a tots per la vostra feina i col·laboració. 

 

La Junta Directiva 

CPA Tona 

 

 

 


