
 

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL 

RESOLUCIÓ DE LA CONCESSIÓ DEFINITIVA DEL TENDER 
PER LA PRESENTACIÓ D’OFERTES PER L’ORGANITZACIÓ 

DE LA FESTA DEL FUTBOL CATALÀ 
 

PRIMERA.- Que la Federació Catalana de Futbol (FCF) organitza la Festa del 
Futbol Català, competició que agrupa les semifinals i finals dels Campionats de 
Catalunya de futbol base i futbol femení i les finals de la Copa de Catalunya de 
futbol sala base durant un cap de setmana de mitjans de juny. 
Aproximadament, s’acaben disputant uns 16 partits de Futbol 7 i de Futbol 11, 
tant masculins com femenins, i uns 12 partits de Futbol Sala, alguns dels quals 
són retransmesos per Esport3. 
 
Des de la temporada 2009-2010, la voluntat de l’FCF ha estat la d’integrar els 
Campionats de Catalunya de futbol i la Copa Catalunya de futbol sala, 
desafiament de porters, trobada final de promeses i clínics d’entrenadors i 
àrbitres en un únic esdeveniment, la Festa del Futbol Català la qual uneix el 
millor futbol i futbol sala en una única localitat. 
 
SEGONA.- Que la Comissió Econòmica número 30, la Comissió Executiva 
número 24 i la Junta Directiva número 35 de l’FCF van aprovar utilitzar la figura 
del tender públic per designar la seu de la Festa del Futbol Català pel qual els 
propietaris o concessionaris de les instal·lacions aportaven un valor afegit a 
l’organització d’aquest esdeveniment d’acord amb les condicions recollides al 
mateix tender. 
 
TERCERA.- Que en conseqüència, l’FCF va fer públic el tender per la 
presentació d’ofertes per l’organització i el dossier informatiu de la Festa del 
Futbol en l’apartat de “Concursos” de la web oficial de l’entitat 
(https://www.fcf.cat/concursos) el passat 16 de maig de 2022. 
 
QUARTA.- Que al mateix temps, el 16 de maig de 2022 a les 11:26 hores, els dos 
documents van ser enviats a tots els clubs per la intranet federativa posant en 
disposició dels clubs i ajuntaments locals la possibilitat d’acollir aquest 
esdeveniment en la seva localitat d’acord amb les condicions per l’organització 
de la Festa del futbol Català que s’adjuntaven i s’atorgava un termini fins al 20 
de maig de 2022 a les 12:00 hores perquè enviessin els respectius interessos i 
ofertes.  
 

https://www.fcf.cat/concursos


 

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL 

CINQUENA.- Que un cop exhaurit el termini previst per presentar les 
esmentades ofertes, són tres els interessos manifestats a l’FCF per organitzar la 
Festa del Futbol Català: 
 

1. CLUB ESP. ABRERA (15534) el dia 16 de maig de 2022 a les 12:45 
hores.  
 

2. TR3S GAVA CLUB ESP. SALA (15689) el dia 16 de maig de 2022 a les 
14:52 hores.  

 
3. MARTORELL C.F.  (6187), 5 MARTORELL CLUB SALA (15596) i PARES 

I MARES FS MARTORELL A.E  (15607), canalitzat tot mitjançant 
l’Ajuntament de Martorell el dia 19 de maig de 2022 a les 10:09 hores.  

 
SISENA.- Que es realitzen les següents valoracions de cadascun dels tres 
interessos rebuts:  
  

1. El CLUB ESP. ABRERA (15534) només manifesta estar interessat en 
posar-se a treballar per veure la possibilitat de col·laborar i organitzar-
ho a Abrera sense rebre confirmació ni adjuntar oferta al respecte.  
 

2. El TR3S GAVA CLUB ESP. SALA (15689) només manifesta haver 
notificat a l’Ajuntament, els quals podrien estar interessats, sense 
rebre confirmació ni adjuntar cap oferta al respecte.  
 

3. El MARTORELL C.F.  (6187), 5 MARTORELL CLUB SALA (15596) i 
PARES I MARES FS MARTORELL A.E  (15607), canalitzat tot 
mitjançant l’Ajuntament de Martorell, manifesta una oferta formal 
presentant la seva candidatura per ser seu de la Festa del Futbol 
Català i posar a disposició de l’FCF el Complex Esportiu Torrent de 
Llops per la realització dels Campionats de Catalunya de Futbol Base, 
així com el Pavelló Esportiu Municipal i el Pavelló Can Cases pels 
Campionats de Catalunya de Futbol Sala Base. A més, detallen que el 
municipi també ofereix la possibilitat de fer servir el Centre Cultural 
per la realització dels clínics d’entrenadors i àrbitres que l’FCF realitza 
els mateixos dies.  
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Al fil de l’exposat, també adjunten un dossier explicatiu dels 
equipaments esportius municipals, així com d'altres aspectes que 
consideren necessaris per a una bona organització com: 

- Terrenys de joc disponibles i les corresponents 
característiques. 

- Espai d’escalfament i les corresponents característiques. 
- Vestidors i les corresponents característiques. 
- Tribuna i les corresponents característiques. 
- Zona d’aparcaments i les corresponents característiques. 
- Llotja i les corresponents característiques. 
- Oficines i les corresponents característiques. 
- Serveis disponibles per l’organització de l’esdeveniment i les 

corresponents característiques. 
 
SÈPTIMA.- Que atenent a l’exposat i a l’establert en el tender per l'organització 
i al dossier de la Festa del Futbol Català, un cop exhaurit el termini de 
presentació d’ofertes i la posterior examinació d’aquestes, la Comissió Gestora 
de l’FCF procedeix a efectuar la següent 
 

RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ  
 
PRIMERA.- D’un conveni per designar Martorell com a seu oficial de la Festa 
del Futbol Català durant els propers dos pròxims anys, amb la possibilitat 
d’una pròrroga en idèntiques condicions i d’acord amb l’oferta rebuda per 
correu electrònic el passat 19 de maig de 2022 a les 10:09 hores, en favor del 
MARTORELL C.F.  (6187), 5 MARTORELL CLUB SALA (15596) i PARES I MARES 
FS MARTORELL A.E  (15607), canalitzat tot mitjançant l’Ajuntament de 
Martorell. 
 
SEGONA.- Finalment, es resol concedir un termini de 3 dies hàbils generals 
perquè les parts interessades puguin presentar qualsevol al·legació que 
estimin oportuna respecte a aquesta resolució al correu electrònic de  
legal@fcf.cat. 

 
 
 
 
 

Oriol Camacho Martí  
Secretari General 
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