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1. INTRODUCCIÓ. 

 

 

El present document detalla una projecte tècnic per tal 

d’assolir la gestió de la Unió Esportiva de Futbol de Santa Maria. 

Es presenta un estudi esportiu, social i econòmic per tal de 

continuar, millorar o desenvolupar l’estructura actual. 

 

Aquest estudi es basa en els coneixements tècnics dels 

participants, l’experiència pròpia , la documentació tècnica i 

legislativa i l’assessorament per part de les instàncies 

corresponents que han estat consultades. 
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2. EXPOSICIÓ DE MOTIUS. 

 

 

Davant la nova situació que viurà la Unió Esportiva de 

Futbol Santa Maria, en la qual els seus dirigents deixaran la 

direcció del club, creiem convenient, presentar la nostra 

candidatura per encapçalar un nou projecte esportiu. 

 

Ja queda enrere la unió dels dos clubs existents al nostre 

poble, CD Santa Maria i Atlètic Santa Maria, i passat uns anys de 

transició en que la situació esportiva s’ha estabilitzat, és hora 

d’assolir uns objectius reials per un poble con Santa Maria del 

Camí. 

 

El futbol és un esport i com a tal hem de respectar la seva 

idiosincràsia, però volem que aquest sigui un transmissor de 

valors  humans, educatius, socials, culturals,... volem que sigui un 

element integrador que formi persones mitjançant l’esport.  

 

Volem educar esportivament als al·lots. 

 

No podem obviar el caire competitiu d’aquest esport per a 

unes determinades edats, ja que a la vida, la competitivitat 

marca moltes vegades el devenir del nostre camí. Això si, sempre 

tenint en compte la filosofia del club. 

 

Volem començar un nou projecte en el qual hi tenen cabuda 

totes les persones que vulguin sumar  i que tinguin la mateixa 

il·lusió que nosaltres. 
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3. FILOSOFIA DE CLUB. 
 

 

El nostre club, com a entitat esportiva sense ànim de lucre, 

te com a principal objectiu la formació esportiva i humana.  

 

Aquesta formació la volem dur a terme transmetent, 

inculcant, potenciant, desenvolupant... tot una sèrie de valors que 

no tant sols en han d’educar esportivament, si no què, ens han de 

servir per tenir una qualitat humana digne i responsable. 

 

Als valors intrínseques del futbol, esforç, superació, 

companyonia, esportivitat, ... hi hem d’afegir el respecte, la 

col·laboració, amistat, responsabilitat, humilitat... que tots 

plegats han ser un pilar fonamental per el desenvolupament 

personal. 

 

A mes, volem reforçar la funció social del futbol dintre de 

la societat santamariera, participant-hi activament i maximitzar 

econòmicament el club, sobre tot en el capítol de despeses.   

 

L’essència del club serà la qualitat esportiva basada en els 

valors personals, per tal d’aconseguir una educació integral. 
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4. OBJECTIUS GENERALS. 

 

Diferenciant les tres grans àrees tenim: 

 

4.1. Objectius Esportius: 

 

- Fomentar la pràctica esportiva i els valors del futbol. 

- Contribuir al desenvolupament personal dels al·lots, 

essent aquest, un complement de l’educació familiar i 

escolar. 

- Formació integral dels jugadors / al·lots. 

- Creació d’una estructura estable i duradora. 

- Establir una metodologia d’entrenament acord amb les 

edats dels jugadors. 

- Incorporació de noves tecnologies. 

- Formació i documentació d’entrenadors i delegats. 

- Avaluació dels processos i rendiment dels distints 

estaments del club. 

- Diferenciar les categories formatives de les categories 

competitives. 

 

4.2. Objectius Econòmics: 

 

- Maximitzar els recursos del club. 

- Captació d’ingressos atípics. 

- Priorització i motivació de les despeses. 

- Informació periòdica dels comptes del club. 

 

4.3. Objectius Socials: 

 

- Participació activa en la vida social del poble. 

- Organització d’esdeveniments d’interès general. 
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- Dignificar i respectar l’escut del club i el nom del poble 

de Santa Maria de Camí. 
 

 

5. OBJECTIUS ESPECÍFICS. 

 

5.1. Objectius Esportius. 

 

- Creació d’un Règim Intern. 

- Creació d’una Comissió Esportiva. 

- Distinció del futbol formatiu – competitiu. 

- Impulsar l’Escola de futbol. 

- Veure quadre. Annex n º 1. 

 

5.2. Objectius Econòmics. 

 

- Aconseguir un balanç de comptes positiu o si mes no a 

zero. 

- Realització d’un centenar de socis durant el primer any. 

- Activat la publicitat estàtica per valor de mil euros. 

- Realització d’activitats esportives complementaries a 

l’estiu, Pasqua i Nadal, per valor de positiu de tres mil 

euros. 

- Mantenir les subvencions oficials. 

- Implementar línees atípiques de finançament: sortejos, 

rifes, marketing, penya quinielística, crowdfunding, 

tallers, xerrades, cursos relacionats amb l’esport, 

conferències, venda de productes al mercat municipal, 

participació a les fires del poble ... 
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5.3 Objectius Socials. 

 

- Donar a conèixer la feina de la junta directiva per tal de 

fer partícips a la gent del poble, en especial, la joventut. 

-  Organitzar un campus d’estiu i/o campus o torneig per 

Pasqua o Nadal. 

- Impulsar un blog o pàgina web dinàmiques i atractives 

tant per els usuaris com per la gent de fora. 

- Creació d’una Penya Esportiva santamariera. 

- Mantenir una correcta relació amb els estaments oficials 

del futbol, clubs de les Illes Balears i altres organismes 

tant oficials com privats. 

 

 
 

6. ESTRUCTURA DEL CLUB. 

 

6.1. ORGANIGRAMA. 

 

L’organigrama que regirà serà el següent: 

 

- Veure quadre. Annex n º 2. 

 

 

6.2. FUNCIONS. 

 

6.2.1. ASSEMBLEA. 

 

Les funcions de l’ Assemblea General es regiran segons el 

Capítol I, articles 13 i 14, dels Estatuts del Club. Annex n º 3. 
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6.2.2. JUNTA DIRECTIVA. 

 

 Les funcions de la Junta Directiva es regiran segons el 

Capítol II, article 19, dels Estatuts del Club. Annex n º 4. 

 

6.2.3. PRESIDENT. 

 

 Les funcions del President es regiran segons el Capítol III, 

article 24, dels Estatuts del Club. Annex n º 5. 

 

6.2.4. VICEPRESIDENT. 

 

 Les funcions de la Vicepresidència es regiran segons el 

Capítol IV, article 27, dels Estatuts del Club. Annex n º 6. 

 

6.2.5. SECRETARI. 

 

 Les funcions de la Secretaria es regiran segons el Capítol 

IV, article 28, dels Estatuts del Club. Annex n º 7. 

 

 

6.2.6. TRESORER. 

 

 Les funcions de la Tresoreria es regiran segons el Capítol 

IV, article 29, dels Estatuts del Club. Annex n º 8. 

 

6.2.7. VOCALS. 

 

- Principalment, els vocals assumiran les funcions que li 

siguin encomanades per la Junta Directiva, participant 

activament dintre de les àrees del club. 

- Tindran dret a vot dintre de la directiva. 
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7.1. ORGANIGRAMA DE L’ÀREA. 

 

 Estirà composta per: 

 

- Director Esportiu. 

- Coordinador Futbol Formatiu. 

- Coordinador Futbol Competitiu. 

- Entrenadors. 

- Delegats. 

- Col·laboradors. 

 

7.2. FUNCIONS ÀREA ESPORTIVA. 

 

L’ Àrea esportiva serà l’encarregada de crear, supervisar, 

millorar i formar tota l’estructura necessària pel correcte 

funcionament esportiu del club. 

 

7.3. COMISSIÓ ESPORTIVA. 

 

 Serà l’òrgan encarregat d’aplicar el Reglament Intern del 

club.  

 

7.3.1. COMPOSICIÓ. 

 

Estarà compost per: 

 

- Un vocal de la Junta Directiva. 

- Director Esportiu. 

- Dos coordinadors. 

- Dos delegats. 

- Dos entrenadors. 

- Una jugadora de l’equip femení de futbol. 

- Parts implicades quan sigui el cas. 
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7.3.2. FUNCIONS. 

 

La principal funció de la Comissió Esportiva serà aplicar  el 

Reglament Intern del club.  

 

La Comissió estudiarà els casos que incompleixin el Reglament 

i proposarà a la Junta Directiva la execució del seu veredicte. 

 

Realitzar propostes esportives per tal de dinamitzar el club. 

 

Fer propostes a la Junta Directiva per tal de millorar el 

funcionament esportiu del club. 

 

Es reunirà un cop al mes, per tal d’avaluar les propostes que 

arribin de les diferents categories del club. 

 

7.4 FUTBOL FORMATIU. 

 

 Com el seu nom indica en aquesta etapa el que cerquem és la 

formació futbolística dels al·lots, partint d’una sèrie de valors.  

 

No tindrem en compte els resultats ni les classificacions, ja 

que no és l’objectiu, sinó inculcar una filosofia esportiva 

(conceptes, coneixements, estratègies...) que es desenvolupi a 

partir de l’etapa competitiva o de rendiment. 

 

El futbol femení tindrà un tractament diferenciat, ja que 

conflueixen circumstàncies que fan peculiar aquest grup. 
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 7.4.1. CATEGORIES. 

 

 Estarà compost per: 

 

- Escola de futbol. 

- Prebenjamins. 

- Benjamins. 

- Alevins. 

- Infantils. 

- Femení. 

 

 

7.4.2. OBJECTIUS FUTBOL FORMATIU. 

 

 Els objectius, físics, tècnics, tàctics, psicològics i humans 

(valors) es detallen a l’annex n º 1. 

 

7.5. FUTBOL COMPETITIU. 

 

 En aquesta etapa volem que tots els conceptes apressos 

durant l’etapa formativa es desenvolupin progressivament, per 

tal de competir esportivament, des de una rivalitat sana i 

esportiva. 

 

 7.5.1. CATEGORIES. 

 

 Estarà compost per: 

- Cadets. 

- Juvenils. 

- Amateur. 
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7.5.2. OBJECTIUS FUTBOL COMPETITIU. 

 

 Els objectius, físics, tècnics, tàctics, psicològics i humans 

(valors) es detallen a l’annex n º 1. 

 

 7.6. ESCOLA DE FUTBOL. 

 

És i serà la principal raó d’esser del nostre club. És el pilar 

on es fonamenta tota l’estructura esportiva. Per això li volem 

donar el tracte que és mereix, i encara que estigui inclòs dintre 

del futbol formatiu, dependrà directament del Director 

Esportiu. 

 

7.6.1. OBJECTIUS GENERALS. 

 

- El principal objectiu és que els al·lots es diverteixin 

practicant un esport, en el nostre cas el futbol. 

 

- Iniciar a l’al·lot en la pràctica del futbol. 

 

- Treballar les Habilitats Motrius Bàsiques. 

 

- Creació d’hàbits higiènico-saludables. 

 

- Inculcar valors col·lectius, valors grupals. 

 

 

7.6.2. OBJECTIUS ESPECÍFICS. 

 

Com s’ha dit abans el principal objectiu ha d’esser cercar el 

divertiment del al·lot. Si aconseguim això, farem que s’interessi 

per l’esport del futbol i una vegada integrat podem treballar 

aspectes i valors, tant humans com esportius. 
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A nivell esportiu, les Habilitats Motrius Bàsiques 

(locomotores, no locomotores i de contacte), seran l’eix principal, 

que es treballarà mitjançant jocs. 

 

A nivell psicològic l’al·lot ha de desenvolupar la seva 

creativitat. Ha de fer el que sap, explotar les seves virtuts,  i 

l’entrenador ho ha de potenciar. 

 

Treballarem els valors col·lectius, principalment, la 

companyonia i el treball en grup.  

 

L’ Escola de futbol serà un complement de l’educació física 

de l’al·lot a l’escola i dels valors familiars. 

 

7.6.3. METODOLOGIA. 

 

Per tal de dur a terme els objectius específics emprarem:  

 

- Descobriment guiat. 

 

 Desenvolupa la creativitat i la capacitat d’exploració. 

 Assaig – errada. 

 

- Resolució de problemes. 

 

 Entrenador – problema; jugador – resposta. 

 

- l’ assignació de tasques. 

 

 Organitzar els al·lots en grup homogenis de treball. 
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- Exercicis correctors. 

 

 l’entrenador demostra, l’al·lot executa. 

 Repetició. 

L’avaluació del mètode com dels resultats es farà 

mitjançant l’observació.  

 

És important l’avaluació, ja que aquesta ens permet canviar, 

mantenir i desenvolupar totes les eines d’ensenyament i saber si 

el camí que hem collit és el correcte. 

 

 

7.7. DIRECTOR ESPORTIU. 

 

 

Serà anomenat pel President i ratificat per la Junta 

Directiva, essent el màxim responsable de l’àrea esportiva del 

club. D’ ell dependran els jugadors, entrenadors i delegats.  

 

7.7.1. FUNCIONS. 

 

- Màxim responsable de l’àrea esportiva. 

- Executar els acords de la junta directiva en el terreny 

esportiu. 

- Responsable del nomenament i cessament dels tècnics i 

delegats del club. 

- Executar les decisions preses per la Comissió Esportiva. 

- Tramitar la memòria de la temporada passada i 

pressupostar la vinent, sempre en matèria esportiva. 

- Planificar la pre-temporada i temporada, juntament amb els 

coordinadors. 

- Complir i fer complir el Reglament Intern del club. 
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- Suplir l’absència dels entrenadors quan sigui necessari 

juntament amb els coordinadors. 

- Tramitar les altes i baixes federatives (fitxes). 

- Confeccionar les plantilles juntament amb els coordinadors. 

- Supervisar la metodologia dels entrenaments i el seu 

contingut. 

- Mantenir reunions mensuals amb el coordinadors, 

entrenadors i delegats. 

- Enllaç amb els altres clubs i organismes oficials. 

- Controlar el treball dels delegats. 

- Procurar la formació tant dels entrenadors com dels 

delegats. 

- Comunicar les sancions als afectats. 

 

 

7.8. COORDINADORS. 

 

 

Serà l’encarregat de la gestió directe del club dintre de la 

seva parcel·la. Hi haurà un coordinador de futbol formatiu i un de  

futbol competitiu. 

 

7.8.1. FUNCIONS. 

 

- Planificar la pre-temporada i temporada futbolística 

juntament amb el Director Esportiu. 

- Fitxar els objectius per categories. 

- Controlar i coordinar el treball dels entrenadors, jugadors i 

delegats per tal d’assolir els objectius. 

- Controlar les necessitats de material esportiu. 

- Complir i fer complir el Reglament Intern del club. 

- Integrar la Comissió Esportiva. 

- Controlar l’evolució dels jugadors. 
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- Configurar les plantilles, amb les altes i baixes 

corresponents. 

- Tractar amb els pares el temes esportius referents al seus 

fills o categoria. 

- Assignar els horaris d’entrenament i de partits, així com 

comunicar els ajornament dels mateixos. 

- Fitxar i controlar la metodologia del club. 

- Proposar als entrenadors, jugadors i delegats a la Junta 

Directiva. 

 

 

7.9. DELEGATS. 

 

 

És el màxim responsable de l’equip fora del terreny de joc, 

en representació del club. 

 

7.9.1. FUNCIONS. 

 

- Posar-se a disposició de l’àrbitre i complir les instruccions 

que li comuniqui abans, durant o després del partit. 

- Oferir la seva col·laboració a l’equip visitant. 

- Sol·licitar la presencia de les forces públiques i col·laborar 

amb elles quan sigui necessari. 

- Controlar i escoltar a l’àrbitre fins a la caseta, impedint 

que si acostin terceres persones. 

-  Realitzar els canvis durant el partit. 

- Acatar les funcions que li encomani l’entrenador. 

- Dur tot el material necessari per què es pugui desenvolupar 

el partit (equipació, fitxes, farmaciola, material esportiu...). 

- Fer d’enllaç entre l’àrbitre i l’equip. 

- Estar al corrent de l’horari dels partits i els seus canvis. 

-  Fer el pagament a l’àrbitre. 
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- Estar amb contacte amb el coordinador i comunicar-li 

qualsevol novetat de l’equip. 

 

 

7.10. REGLAMENT INTERN. 

 

Pendent de la seva confecció per l’àrea esportiva, podem 

avançar la seva estructura. 

 

- Introducció. 

- Exposició de motius. 

- El club. 

- Del la Junta Directiva. 

- De la Comissió Esportiva. 

o Funció. 

- Del Director Esportiu i Coordinadors. 

- Dels entrenadors. 

o Drets. 

o Deures. 

- Dels jugadors. 

o Drets. 

o Deures. 

- Dels delegats. 

o Drets. 

o Deures. 

- Dels pares. 

o Drets. 

o Deures. 

- Protocol d’actuació davant lesions greus. 

- Règim sancionador. 

o Infraccions lleus. 

o Infraccions greus. 

o Infraccions molt greus. 
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7.11. METODOLOGIA. 

 

 Per mètode entenem un conjunt de regles que ens serveixen 

per obtenir un objectiu. 

 

Hem de partir de la basa de que no hi ha cap mètode 

d’ensenyament ideal, si no que el millor és aquell el qual 

aconsegueix els objectius. Els mètodes analítics d’entrenament 

tingueren el seu màxim exponent en l’escola alemanya de futbol i 

el mètode integral en l’escola francesa. Totes dues aconseguiren 

el seu objectiu. 

 

 7.11.1. METODOLOGIA FUTBOL FORMATIU. 

 

 Com hem dit abans, en el futbol formatiu el que ha de 

prevaler es la creativitat i el desenvolupament personal de l’al·lot 

mitjançant el futbol. 

 

 És per això que en aquesta etapa hem de donar importància 

al procés i no al resultat. El jugador ha de tenir una participació 

activa dintre del grup i l’entrenador ha d’esser el guia condueixi 

als jugadors a l’obtenció de l’objectiu. 

 

 Per tant, ens decantarem per mètodes actius 

d’ensenyament, on el jugador participarà activament de 

l’entrenament. L’entrenador plantejarà un problema i el jugador 

ha de trobar una solució, es a dir, hi haurà un aprenentatge per 

assaig – errada. 

 

 Aquests mètodes partiran d’un model integral, ja que 

fomenta la creativitat, hi ha una major motivació i respecte els 

ritmes d’aprenentatge dels jugadors. A partir  d’aquí aplicarem el 

descobriment guiat i la resolució de problemes com a mètodes 
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principals. Això no vol dir que no emprem els mètodes analítics si 

no que passaran a un segon plànol, encara que s’utilitzin.  

 

 

7.11.2. METODOLOGIA FUTBOL COMPETITIU. 

 

 

 En aquesta etapa hem de desenvolupar tot el procés que 

hem après a l’etapa formativa. La formació dona pas al rendiment 

i la competició. Per tant quan mes s’assemblin els entrenaments i 

els mètodes a la competició mes real serà l’aprenentatge.  

 

 El mètode integral serà el gran protagonista. Utilitzarem 

variants del mètode integral com la global pura, la global amb 

polarització de l’atenció i la global modificant la situació real. 

 

 Els mètodes directes s’utilitzaran de manera secundaria i 

en casos molt concrets per tal de corregir o millorar un 

conceptes o aspectes varis. 
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8.1. DIRECTIU RESPONSABLE. 

 

 Aquesta àrea dependrà directament del tresorer, el qual 

haurà de rendir comptes davant la Junta Directiva i executar els 

acords provinents de la mateixa. 

 

 

8.2. FUNCIONS. 

 

- Gestionar i maximitzar els recursos monetaris del club. 

 

- Balanç de comptes de la temporada entrant. 

 

- Memòria econòmica de la temporada passada. 

 

- Cobrament del rebuts dels jugadors i socis. 

 

- Pagament, prèvia autorització, de les factures emeses a 

nom del club. 

 

- Informació pública i  periòdica del estat de comptes. 

 

- Dur el dia el llibre de comptabilitat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 27 

8.3. COMISIÓ DE TREBALL. 

 

8.3.1. FUNCIONS. 

 

 És un òrgan consultiu encarregat de la comptabilitat del 

club, en el qual s’estudiarà la viabilitat de les despeses tant 

ordinàries com extraordinàries.  

 

8.3.2. COMPOSICIÓ. 

 

 

Estirà composta pel President, el tresorer i un vocal de la 

Junta Directiva. 

 

8.4. BALANÇ DE COMPTES. 

 

 Veure Annex n º 9. 

 

8.5. OBJECTIUS DE L’ÀREA ECONÒMICA. 

 

Els objectius d’aquesta àrea seran: 

 

- Aconseguir un balanç de comptes positiu. 

 

- Mantenir l’ import de  les quotes als jugadors i els 

pagaments als entrenadors. 

 

- Fitxar amb un mínim de 20€ la quota per el socis. 

 

- Aconseguir publicitat estàtica  per un import de mil euros. 
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8.6. LÍNEES ORDINÀRIES DE FINANÇAMENT. 

 

Aquest apartat inclou: 

 

8.6.1. Quotes jugadors. 

 

Seran les següents: 

 

 Quota de 350€. 

 

Prebenjamins. 

Benjamins. 

Alevins. 

Infantils. 

Cadets. 

Juvenils. 

Femení. 

 

 Quota de 200€. 

 

Amateur. 

Escola de Futbol. 

 

Les quotes s’abonaran de la següent manera: 

 

- 150€ al moment de signar la fitxa. 

- Els 200€ restants hi haurà de temps fins el 15 de 

desembre de l’any en curs. 

- Els amateurs i el femení abonaran el 100% de l’ import en el 

moment de la signatura de la fitxa. 
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8.6.2. Subvencions. 

 

Segons fonts consultades per aquesta candidatura, aquestes 

son bàsicament dues: la de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí 

per un total de 3.700€ i de la Federació Balear de Futbol per un 

import de 600€. 

 

 

8.6.3. Socis del Club. 

 

Per part de la nova Junta Directiva s’aprovarà un preu mínim 

per l’abonament de soci que serà de 20€ anual. A partir d’aquesta 

quantitat l’ import serà voluntari. 

 

Tots els pares que estiguin al corrent de pagament de les 

quotes amb el club, seran socis del mateix. 

 

Es preveu que com a mínim s’arribi a uns cent socis (sense 

comptar amb els pares del jugadors), que sumarien un ingressos 

totals  de dos mil euros. 

 

8.7. LÌNEES EXTRAORDINÀRIS DE FINANÇAMENT. 

 

Inclouran: 

 

8.7.1. Publicitat estàtica. 

 

S’activarà la contractació de tanques publicitàries al camp 

d’esports. L’objectiu en aquest apartat es obtenir uns ingressos 

nets per valor de dos mil euros. 
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8.7.2. Marketing. 

 

Posarem a la venda una camiseta amb un eslògan motivador que 

cali entre tots els estaments del club i els joves del poble, sobre 

tot entre el que assisteixen als partits. El preu de les camisetes 

seria de deu euros la unitat. 

 

 

 

 

8.7.3. Espònsors. 

 

Depenent de les necessitats del club, sondejaríem la 

possibilitat d’equipar  amb nova indumentària a les categories 

mes necessitades, mitjançant la captació d’espònsors per l’ 

import d’una equipació completa.  

 

8.7.4. Activitats complementàries. 

 

Aquest apartat inclou la realització d’un campus d’estiu i que 

segons l’experiència d’altres anys deixaria uns ingressos nets pel 

club d’ entre 1.500 i 2.000€. 

S’estudiarà la viabilitat d’uns campus o tornejos durant les 

aturades escolars de Pasqua i Nadal. 

 

Es proposarà a les Associacions de Comerciants de Santa 

Maria la col·laboració amb el club, de manera que la gent que 

assisteixi als partits o sigui soci del club tingui una sèrie de 

avantatges a l’hora de comprar al seus comerços. 

 

La participació en la grossa de Nadal s’ha convertit en una 

gran font d’ingressos. Venent dècims amb un sobrecost de tres 

euros cadascun es pot arribar als quasi dos mil euros de benefici. 
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Una proposta diferent al pagament de l’entrada per anar a 

veure els partits de futbol de l’amateur es proposa la compra de 

paperetes per una rifa consistent amb productes locals o serveis 

de comerços del poble. 

 

Una modalitat molt es boca de tots és la del crowdfunding, 

que consisteix en el mecenatge d’un projecte, en el nostre cas 

socio - educatiu, mitjançant donacions pel futbol formatiu o 

l’Escola de futbol. 

 

Mes propostes, són els tallers per al·lots, xerrades o col·loquis 

amb personatges importants dins el mon de l’esport, ... els 

sortejos de productes d’interès a un cost mínim,  la participació 

amb un estand a les fires del poble o al mercat dominical, 

calendaris amb roba interior, albúm de cromos amb els jugadors 

de les nostres categories ... i totes aquelles altres propostes que 

puguin incentivar l’economia de club. 

 

 

 

8.8. AJUDES ECONÒMIQUES. 

 

En aquesta àrea, la candidatura optarà per una política 

continuista referent als pagaments dels entrenadors i 

col·laboradors. 
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9.1. DIRECTIU RESPONSABLE. 

 

Aquesta àrea serà de responsabilitat directe del 

Vicepresident del club. 

 

9.2. FUNCIONS. 

 

El club de futbol UEFSM, com a entitat registrada a 

l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, té l’obligació de participar 

activament en el desenvolupament social del poble.  

 

Per això assolim el compromís de dinamitzar, dintre de les 

nostres àrees de competència, l’activitat diària de la societat 

santamariera, participant i organitzant esdeveniments d’interès 

general. 

 

Volem donar un impuls a la massa social del club, fent 

partícips a totes les persones interessades i sobre tot, als joves 

del poble, creant un espai jove per ells en forma de penya 

esportiva.  

 

Actuar en representació del poble de Santa Maria per tota 

l’illa de Mallorca, significa un orgull per nosaltres, per tant 

respectarem i dignificarem el que representa l’escut del club i el 

nom del poble. 

 

9.3. COMISSIÓ DE TREBALL. 

 

Es un òrgan consultiu del club creat per assessorar, dintre 

de les seves assignacions a la Junta Directiva, proporcionant-li 

informació interès social i esportiva així com  complir i fer 

complir, dintre de la mesura de lo possible, el Reglament d’us del 

Camp Municipal d’Esports.  
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9.3.1. FUNCIONS. 

 

- Estudiar i valorar totes aquelles activitats que 

puguin esser d’interès tant pel club com pel poble. 

 

- Participar activament en els esdeveniments del 

poble (fires, trobades, campus, tornejos...). 

 

- Realització de campanyes de captació de socis. 

 

- Participació activa a les xarxes socials. 

 

- Potenciar i dinamitzar la pàgina web o blog del club.  

 

- Recerca de  recursos econòmics atípics del futbol. 

 

- Informar a l’Ajuntament de les possibles anomalies 

hagudes al camp d’esports, així com a 

comportaments incívics dels usuaris. 

 

- Atenció als usuaris del club i públic en general. 

 

- Qualsevol altre funció d’interès pel club. 

 

 

9.3.2. COMPOSICIÓ. 

 

Aquesta Comissió estirà composta per el President, el 

Vicepresident i un vocal mes totes les persones interessades en 

participar  activament del club, fins a un màxim de cinc. 

Per el seu volum de feina d’aquesta Àrea, aquesta en 

dividirà en dos departaments: 
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- Departament de Relacions Internes. 

- Departament de Relacions Externes. 

 

 

9.4. DEPARTAMENT DE RELACIONS INTERNES. 

 

 

Aquest Departament s’encarregarà del funcionament intern 

del club.  

 

 

9.4.1. FUNCIONS DEL DEPARTAMENT DE RR.II. 

 

 

- Gestionar els recursos del club, tant mobles com 

immobles. 

 

- Establir un horari d’oficina, així com de pagaments i 

informació general. 

 

- Tenir cura del material esportiu, informant de les 

anomalies en el mateix (pèrdues, ruptures, 

extravio...), al cap de l’àrea. 

 

- Inventariar el material esportiu. 

 

- Mantenir les oficines i magatzems en un optin estat 

de neteja. 

 

- Rentar i preparar la roba esportiva pels partits 

oficials. 

 

- Inventariar la roba esportiva del club. 
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- Distribuir tríptics informatius dels partits pels 

comerços del poble. 

 

- Qualsevol altre activitat que impliqui l’atenció 

directe o indirecte del club sobre les instal·lacions 

esportives de competència del club. 

 

- Altres tasques assignades pel cap de l’àrea. 

 

 

9.4.2. COMPOSICIÓ. 

 

Estirà compost pel següent personal: 

 

- Un vocal de la Junta Directiva. 

- Encarregat de camp. 

- Encarregat de material i roba. 

- Delegat de camp. 

- Encarregat d’oficina. 

 

 

9.5. FUNCIONS DEL DEPARTAMENT DE RR.EE. 

 

- A petició del President, representar al club en els 

actes amb les diferents institucions tant esportives 

(FFIB, Col·legi d’àrbitres, entrenadors... 

Ajuntament, Consell, clubs de Mallorca...). 

 

- Mantenir al dia la pàgina web o blog del club. 

- Relacions amb la premsa local i autonòmica (diaris i 

pàgines web, principalment). 

 

- Captació de socis. 
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- Recerca d’ingressos per publicitat, espònsors  i 

marketing. 

 

- Propostes d’esdeveniments socials i esportius a la 

Junta Directiva. 

 

- Creació d’una penya esportiva santamariera. 

 

- Complir i fer complir, dintre de les possibilitats del 

club, el Reglament d’us del camp d’esports.  

 

- Informar a l’Ajuntament de les anomalies del camp 

d’esports i les conductes incíviques que es 

produeixin al seu interior. 

 

- Organització de rifes, sortejos, loteries, sopars... 

 

- Qualsevol altre acte, esdeveniment, activitat... que 

impliqui una representació social o esportiva per 

part del club. 

 

- Sol·licitar pressuposts a les diferents marques 

comercials per l’estudi i, en el seu cas, l’aprovació de 

la Junta Directiva. 

 

- Organitzar la festa de fi de temporada. 

 

- Dur al dia el llibre de socis. 

 

9.6. OBJECTIUS DE L’ÀREA SOCIAL. 

 

 

 Per la temporada entrant els objectius seran: 
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- Captar el màxim nombre de socis (mínim 100). 

 

- Organitzar un campus d’estiu i/o un torneig per 

Pasqua o Nadal. 

 

- Creació d’una penya esportiva per tal de implicar els 

joves del poble. 

 

- Dinamitzar la pàgina web o blog. 
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10. INTEGRANTS JUNTA DIRECTIVA. 

 

A l’hora de presentar aquest projecte el nombre de 

membres que configuraran la Junta Directiva serà d’un mínim de 

set.  

 

No es prioritat d’aquesta candidatura quina serà la persona 

que presidirà la nova Junta. La importància li donam la projecte 

en general, sobre tot a l’esportiu. 

 

No obstant, podem avançar que el President sortirà d’un 

d’aquests tres nom: Carles Grau, Toni Sastre o Miquel Beltrán, 

quedant pendent la Secretaria, la tresoreria, la Vicepresidència i 

les vocalies. 

 

Les Àrees de gestió estaran encapçalades per: Àrea 

Econòmica, Jaume Ordines; Àrea Social Toni Sastre i Àrea 

Esportiva, Toni Ordóñez, Andreu Noguera i Carles Grau. 

 

11. DIRECCIÓ ESPORTIVA. 

 

Aquesta estarà dirigida per Toni Ordóñez, Andreu  

Noguera i Carles Grau. Aquestes persones es repartiran els 

càrrecs de Director Esportiu i la Coordinació del futbol formatiu 

i futbol competitiu. 

 

12. CLUB MARE – CLUB FILIAL. 

 

Intentarem aglutinar el màxim de categories dintre de la 

UEF Santa Maria, utilitzant el club filial nomes en cas de 

necessitat. 
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 COL·LABORADORS ACTUALS DEL CLUB. 

 

El primer que farem si sortim elegits, serà mantenir una 

reunió amb els entrenadors del club i exposar-los el projecte 

esportiu per a la temporada vinent. 

 

Desprès s’escoltarà als entrenadors i es valorarà la 

predisposició i la capacitat d’aquests per integrar-se al nou 

projecte esportiu. 

 

Una vegada fetes les valoracions l’Àrea Esportiva del club 

decidirà sobre la continuïtat o no dels entrenadors. 

 

Cal dir que la intenció del club és tenir dintre de la plantilla 

el major nombre d’entrenadors del poble i subvencionar a totes 

aquelles persones que vulguin entrenar al nostre club el carnet 

d’iniciador (titulin). 

 

Referent als col·laboradors la política serà la mateixa que 

amb els entrenadors. 

 

 

14. PER QUE LA NOSTRA CONDIDATURA HA D’ESSER 

L’ELEGIDA. 

 

Una vegada exposat el projecte esportiu, econòmic i social 

de la nostra candidatura, volem esser elegits perquè: 

 

- La candidatura està formada integrament per gent 

del poble que amb il·lusió i ganes de fer feina no els 

superarà ningú. 
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-  Esportivament, el projecte és innovador i rompedor, 

i vol implantar una estructura sòlida que perduri en 

el temps, indiferentment de les persones que 

regeixin el club. 

 

- La preparació i l’experiència de les persones que  

formaran l’Àrea Esportiva és envejable a tots els 

nivells, sobre tot futbolísticament. 

 

- L’Àrea econòmica mantindrà, sempre que les 

despeses ho permetin, les quotes al mínim, es a dir, 

continuarem amb els preus establerts per la 

directiva sortint. 

 

- Transparència econòmica amb publicacions 

periòdiques. 

 

- A nivell social volem involucrar al màxim nombre  de 

persones i entitats del poble. Volem que sentin la 

UEF Santa Maria com a seu i que sigui una 

alternativa d’oci mes per al poble. 
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ANNEX Nº 1 

 

ETAPA FORMATIVA. 

 

 ASPECTE FÍSIC ASPECTE 

TÀCTIC 

ASPECTE 

TÈCNIC 

ASPECTE 

PSICOLÒGIC/MENTAL 

VALORS 

ESCOLA - No es treballa 

- Habilitats Motrius 

Bàsiques 

- tenim la pilota 

- No tenim la 

pilota 

- presa de 

contacte del 

nin amb la 

pilota 

- Percepció del “Jo” 

- Integració grup 

- Llibertat de decisió 

 

 

- divertiment 

- Creativitat 

- Hàbits 

saludables 

- Participació 

PRE-

BENJAMINS 

- Nomes es treballa la 

flexibilitat 

- Habilitats Motrius 

Bàsiques 

- atac T. O. – 

defensa T. D. 

- posicions i 

posicionament 

- control – 

passe –tir 

 

- Autoestima 

- Identificació be - mal 

- Llibertat de decisió 

 

 

- Hàbits 

higiènics 

- Col·laboració 

- Respecte 

- Amistat 

BENJAMINS - Nomes es treballa la 

velocitat de reacció i la 

flexibilitat. 

- Habilitats Motrius 

Bàsiques 

- Replegament 

- Línees atac – 

defensa 

- suports 

-control – 

passe – tir – 

regateig - 

parets 

- Motivació 

- Autocontrol 

- Compartir 

- 

Responsabilitat 

 

ALEVINS - Es treballa la V. R. La 

Flexibilitat i la resistència 

aeròbica a base de jocs. 

- possessió de 

pilota 

- ocupació 

d’espais 

- moviments 

sense pilota M – 

D. 

 

-control - 

passe – tir – 

regateig – 

conducció - 

parets 

- Autoconfiança 

- Pressió 

 

- Humilitat 

- Esforç 

- Superació 

INFANTIL - Es treballa la força 

compensatòria i la força 

resistència 

(retrocàrregues). La 

resistència aeròbica i la 

velocitat gestual i de 

desplaçament. 

- Habilitats Motrius 

Bàsiques. 

- Atac – 

contraatac  

defensa. 

- Transicions. 

- Estratègia 

 

- increment 

de la 

dificultat i la 

velocitat. 

 

- Inici competitivitat 

- Compromís 

- Solidaritat 

- Treball en 

equip 

- Preocupació 

per l’entorn 

 

FEMENI - Es treballa la força 

compensatòria i la força 

resistència 

(retrocàrregues). La 

resistència aeròbica i la 

velocitat gestual i de 

desplaçament. 

- Habilitats Motrius 

Bàsiques. 

- atac – defensa 

- 

posicionaments 

- moviments 

- Estratègia 

-control - 

passe – tir – 

regateig – 

conducció - 

parets 

- augment 

dificultat i 

velocitat. 

 

- Compromís. 

- Motivació. 

- Il·lusió. 

- Divertiment 

- Respecte 

- Participació 

- Col·laboració 
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         ANNEX N º 1 

ETAPA COMPETITIVA. 

 

 ASPECTE 

FÍSIC 

ASPECTE 

TÀCTIC 

ASPECTE 

TÈCNIC 

ASPECTE 

PSICOLÒGIC/MENTAL 
VALORS 

CADETS - Inici força 

explosiva 

- Potència 

aeròbica 

- Inici 

resistència 

anaeròbica 

- Velocitat 

totes 

- Flexibilitat 

- Desdoblaments 

- Cobertures 

- Defensa Zona 

- Estratègia 

ofensiva - 

defensiva 

- no mes d’un 

25% de la 

sessió. 

- totes. 

 

- Autorealització 

- Adolescència 

- Lideratge 

- limitacions personals 

 

 

- Respecte 

- Humilitat 

- Vida i 

conductes 

sanes. 

JUVENILS - totes les 

qualitats 

 

- Control de la 

pilota 

- Nomes per 

escalfament i 

tornada a la 

calma 

- Totes 

- Impulsivitat 

- Lideratge 

- Compromís 

- Empatia 

- Vida i 

conductes 

sanes. 

AMATEUR - totes les 

qualitats 

- transicions atac 

– defensa 

- Pressing 

- Control del 

partit 

- Ritme de joc 

(velocitat). 

- Nomes per 

escalfament i 

tornada a la 

calma 

- Totes 

- Totes les altres. - Totes les 

altres. 

- Exemple 

pels demes. 
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ANNEX N º 3. 

 

FUNCIONS DE L’ASSEMBLEA. 

 

Ordinàriament: 

 

- Aprovar la memòria de l’any passat. 

- Aprovació dels comptes de la temporada passada. 

- Projecte d’ activitats per la temporada entrant. 

- Establir les quotes dels socis. 

- Pressupost temporada entrant. 

- Proposta d’expulsió o sanció dels socis. 

 

 

 

Extraordinàriament: 

 

- Elecció del President i la Junta Directiva. 

- Modificació dels estatuts. 

- Concertació de préstecs. 

- Alienació i gravàmens del patrimoni del club. 

- Emissió de títols o participacions de deute.  

- Aprovació de la moció de censura al President o la Junta 

Directiva. 

- Acord de dissolució i liquidació del club. 

- Atorgament de la distinció de soci d’honor. 
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ANNEX N º 4. 

 

 

FUNCIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

 

 

- Gestionar administrativa i econòmicament al club. 

- Dur a terme els acords de l’Assemblea General. 

- Mantenir l’ordre i la disciplina en el club i en les 

competicions. 

- Convocar l’Assemblea General. 

- Establir les condicions i normes d’admissió dels nous socis. 

- Establir les quotes dels socis. 

- Redactar un Reglament Intern. 

- Regular l’ús de les instal·lacions. 

- Organitzar les activitats del club. 

- Nomenar les persones de les comissions de treball. 

- Fer inventari, balanç i memòries anuals. 

- Aplicar mesures per desenvolupar les activitats del club 

siguin esportives, econòmiques o administratives. 

- Assumir o complir els compromisos econòmics que no 

excedeixin d’un 20% de pressupost del club. 

- Adoptar els acords de pèrdua de la condició de soci. 

 

També és obligació dur en ordre i al dia:  

 

- Llibre de registre de socis. 

- Llibre d’actes. 

- Llibre diari de comptabilitat. 

- Llibre de registre de deute. 
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ANNEX N º 5. 

 

 

FUNCIONS DEL PRESIDENT. 

 

 

- És l’òrgan executiu del club. 

- Representar al club. 

- Presidir la Junta Directiva i l’Assemblea General. 

- Tenir vot de qualitat. 

- Complir i executar els acords adoptats per la Junta 

Directiva i notificar-les a la Direcció General d’Esports o a 

la FFIB, si escau. 

- Fer complir els acord dels òrgans del club. 

- Vetllar pel correcte funcionament de les àrees de treball i 

de les diferents comissions. 

- Coordinar i participar amb els responsables de les 

diferents àrees i comissions del club en el seu correcte 

desenvolupament. 

- Convocar a la Junta Directiva i fitxar l’ordre del dia. 
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ANNEX N º 6. 

 

 

FUNCIONS DEL VICEPRESIDENT. 

 

 

- Assumir les funcions que li encomani el President. 

- Substituir al president amb les seves funcions en cas 

d’absència, malaltia, cessament o dimissió. 
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ANNEX N º 7. 

 

 

FUNCIONS DEL SECRETARI. 

 

 

- És el responsable directe de l’administració i gestió del 

club. 

- Executar els acords, directrius i decisions adoptades per la 

Junta Directiva i l’Assemblea General. 

- Aixecar acta de les reunions. 

- La direcció de tots els serveis del club. 

- La custòdia de l’arxiu de la documentació i la custòdia i 

actualització del llibre de socis i llibre d’actes. 

- Elaboració de l’ inventari del club. 

- Emissió de certificats. 
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ANNEX N º 8. 

 

 

FUNCIONS DEL TRESORER. 

 

 

- És el depositari del club. 

- Firmar i autoritzar el pagaments, amb el vist i plau del 

President. 

- Formalitzar el pressupost econòmic del club. 

- Dur al dia el llibre de comptabilitat i el de deute. 

- Cobrament de les diferents tarifes del club. 
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   ANNEX Nº 9 

DESPESES MENSUALITATS ENTRENADORS TEMPORADA 2016-17 

CATEGORIA MENSUALITATS PREU TOTAL 

AMATEUR 10 200 2000 

FEMENI 10 100 1000 

JUVENIL 10 100 1000 

CADET 10 100 1000 

INFANTIL 10 75 750 

ALEVI C.D. 10 75 750 

ALEVI UEF 10 75 750 

BENJAMI C.D. 10 75 750 

BENJAMI UEF 10 75 750 

PRE BENJAMI 10 75 750 

TOTAL      9500 
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    ANNEX Nº 9  

DESPESES ARBITRALS TEMPORADA 2016-17 

CATEGORIA PARTITS TAXES TOTAL OBSERVACIONS 

AMATEUR 19 200 3800 TAXE APROX. 1ª REGIONAL 

FEMENI 10 50 500  

JUVENIL 17 55 935 PARTITS APROXIMATS 

CADET 15 45 675 PARTITS APROXIMATS 

INFANTIL 15 45 675  

ALEVI C.D. 13 39 507  

ALEVI UEF 13 39 507  

BENJAMI C.D. 9 37 333  

BENJAMI UEF 15 37 555  

PRE BENJAMI 13 37 481  

TOTAL   8968  
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MUTUALITAT TEMPORADA 2016-17 

CATEGORI
A 

JUGADO
RS 

QUOT
A 

TOTA
L 

QUOTA 
FED. 

ENTRENAD
OR 

2º 
ENTR. 

DELEG
AT 

TOTA
L 

AMATEUR 25 118 2950 270 72 72 72 3436 

FEMENI 18 68 1224 90 72   72 1458 

JUVENIL 18 78 1404 90 72   72 1638 

CADET 18 78 1404 75 72   72 1623 

INFANTIL 18 42 756 75 72   72 975 

ALEVI C.D. 11 42 462 75 72   72 681 

ALEVI UEF 6 42 252 75 72   72 471 

BENJAMI 
C.D. 

10 42 420 75 72   72 639 

BENJAMI 
UEF 

16 42 672 75 72   72 891 

PRE 
BENJAMI 

16 42 672 75 72   72 891 

TOTAL  
    

1021
6 

975 
720   720 

1270
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 55 

 

    ANNEX Nº 9 

QUOTES JUGADORS TEMPORADA 2016-17 

CATEGORIA JUGADORS PREU TOTAL OBSERVACIONS 

AMATEUR 25 200 5000   

FEMENI 18 350 6300   

JUVENIL 18 350 6300 ESTIMACIO 

CADET 18 350 6300 ESTIMACIO 

INFANTIL 18 350 6300   

ALEVI C.D. 14 350 4900   

ALEVI UEF 6 350 2100   

BENJAMI C.D. 10 350 3500   

BENJAMI UEF 16 350 5600   

PRE BENJAMI 16 350 5600   

TOTAL      51900   
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  ANNEX Nº 9 

PRESSUPOST TEMPORADA 2016-17 

CONCEPTE ENTRADES SORTIDES 

QUOTES 51900   

SUBVENCIONS 3700   

ESCOLETA FUTBOL 2700   

ACTIVITATS VARIES 1500   

PUBLICITAT 1000   

SOCIS 2000   

ARBITRATGES   8968 

INCREMENT ARBITRAL   200 

MOROSITAT   2595 

EVENTS   1000 

MUTUALITAT/FFIB   12703 

ASSEGURANÇA   700 

IMPREMTA   500 

DESPESES BANC   500 

LLOGUER ORDINADOR   600 

ENTRENADORS   9500 

ENTRENADOR PORTERS   750 

ENTRE. ESCOLETA   1350 

DELEGATS   5000 

COL·LABORADORS   3000 

TELEFON   600 
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FARMACIOLA   1000 

MATERIAL OFICINA   300 

PILOTES   675 

IMPREVISTOS   1000 

SANCIONS   2500 

AIGUA   500 

ROBA TECNICA   6000 

TOTAL 62800 59941 

   

DIFERÈNCIA 2859 
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ANNEX N º 9. 

 

 

COL·LABORACIÓ UEF SANTA MARIA - ESCOLA 

 

 

Com hem anat dient durant tot el projecte, cercam un 

desenvolupament complet de l’individu que l’ajudi a adaptar-se a 

la societat en què vivim. 

 

El Club es compromet a fer un seguiment dels resultats 

acadèmics dels nostres nins i nines fins a la categoria de juvenil, 

prestant més atenció i ajuda a aquells  que tenen més problemes 

d’aprenentatge. 

 

L’UEF Santa Maria es compromet a: 

 

- Ajudar als nins i nines que tenen més dificultats per a 

l’aprenentatge escolar. 

- Utilitzar la competició com a premi/càstig per motivar a 

seguir estudiant. 
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Aquest document ha estat redactat per les següents persones: 

 

- Jaume Ordines Benestar 

- Antoni Sastre Benestar. 

- Carles Grau Juan. 

- Jaume Roca Pizà. 

- Andreu Noguera Jaume. 

- Antoni Ordóñez Jimenez. 

- Miquel A. Beltrán Ferrer. 

 

 

 

Santa Maria del Camí a 19 d’abril de 2016 
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D. Miquel A. Beltrán Ferrer, major d’edat, amb n º de DNI 

43.056.603-M, amb domicili a efectes de notificacions al carrer 

Jaume I, 29 de Santa Maria del Camí, amb n º de telèfon 650-

417118 i en representació d’ell mateix i de les següents persones: 

 

 

- Jaume Ordines Benestar 

- Antoni Sastre Benestar. 

- Carles Grau Juan. 

- Jaume Roca Pizà. 

- Andreu Noguera Jaume. 

- Antoni Ordóñez Jimenez. 

 

 

EXPOSEN: 

 

 

 Que volen fer entrega a la Regidoria d’Esports i a la Batllia, 

del seu Projecte Esportiu, Econòmic i Social per tal de poder 

optar a la gestió del club Unió Esportiva  de Futbol Santa Maria, 

pel seu coneixement i efectes oportuns. 

 

Santa Maria del Camí a 19 d’abril de 2016. 

 

Miquel A. Beltrán Ferrer i sis mes. 

 

 

 

 

 

 

EXM. SR. BATLLE DE SANTA MARIA DEL CAMI. 
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- REDIDORIA D’ESPORTS. 

 

El grup encapçalat per Toni Sastre, Carles Grau, Miquel 

Beltrán i quatre mes, fan entrega a la directiva del club Unió 

Esportiva Futbol Santa Maria, d’un projecte Esportiu, Econòmic i 

Social per tal de poder optar a la gestió del club, una vegada que 

aquest, ha convocat un termini que acaba avui dia 19 d’abril del 

present. 

 

 

 

 

Santa Maria del Camí a 19 d’abril de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. PRESIDENT DEL CLUB UNIÓ ESPORITIVA DE FUTBOL 

SANTA MARIA. 
 


