
 

Bases pel concurs de gestió del servei de 
cafeteria de l’ATENEU El Poblet 
 
Aquest document recull les bases del concurs del servei de cafeteria de 
l’Ateneu El Poblet, equipament municipal ubicat al carrer Nàpols, 268; gestionat 
per l’Associació Cultural del Barri del Poblet de Barcelona. 
 
Des de l’Associació entenem la cafeteria de l’Ateneu com un servei més de 
l’equipament. El visualitzem com un dels principals espais de benvinguda, i de 
trobada. Un punt d’atracció obert a tothom que convidi a conèixer el projecte en 
general i la resta de serveis i activitats. Ens emmirallem en els cafès que eren a 
la porta d’entrada de molts dels ateneus i seus de cooperatives d’arreu de 
Catalunya; on, més que espais de consum, ho eren de relació, de tertúlia i de 
celebració. Per això, aquest espai ha de ser un espai de dinamització on 
l’usuari hi pugui trobar tertúlies, espectacles de petit format, jocs, premsa... 
 
Busquem persones, col·lectius o empreses que vulguin participar en aquest 
concurs. Els gestors d’aquest servei hauran de garantir la seva aportació a 
l’Ateneu a través de propostes socioculturals en el seu sí i col·laborar en el 
calendari d’activitats de l’Ateneu. La cafeteria i l’Ateneu El Poblet treballaran en 
permanent simbiosi facilitant la retroalimentació mútua. 
 

Servei 
 
La cafeteria de l’Ateneu El Poblet ha de ser un servei més de l’Ateneu, 
integrant-se amb els seus objectius i valors, així com amb la seva programació. 
 
El servei contempla la gestió de la cafeteria, situada a nivell de carrer amb 
accés per la porta d’entrada de l’Ateneu. La cafeteria no disposa d’accés propi 
des de el carrer però si visibilitat. 
 
L’Ateneu es compromet a mantenir una programació atractiva i que garanteixi 
un bon nivell d’assistència als actes contribuint així a la dinamització de la 
cafeteria. 
 

Horari del servei 
 
El servei s’haurà de realitzar dins l’horari de l’equipament: de dilluns a 
divendres de 10 a 21:30h. A hores d’ara s’està valorant la viabilitat de poder 
obrir l’Ateneu també els dissabtes. 
 
L’horari habitual de la cafeteria serà pactat entre l’Associació i els adjudicataris. 



 

Equipament 
 
Consta d’una superfície d’ús públic de 130 m², 10 m² d’espai útil darrere la 
barra i l’espai office de 10 m² i amb una barra de 9,25 m. 
 
L’equipament instal·lat per a ús de la cafeteria consta de: 
 

• 16 taules grans 

• 51 cadires i 7 tamborets 

• 2 Botellers refrigerats amb obertura superior 

• 1 Microones amb grill 1.000W 

• Forn per pizzes 2.000W 

• Sandvitxera elèctrica 1.800W 

• 1 Rentaplats amb control electromecànic 

• Moble cafetera 

• Moble mural 

• Moble amb aigüera i escorredor 

• Prestatgeria metàl·lica 

• Wi-fi 

 
Es poden veure plànols i fotografies de l’espai de bar a l’Annex 1 d’aquest 
document. 
 
Cal tenir en compte que l’espai no disposa de sortida de fums ni la possibilitat 
de tenir-ne, ja que a efectes tècnics vindria a tenir les especificacions i 
restriccions pròpies d’una llicència 2.3.1 Bar. 
 
És responsabilitat de l’Adjudicatari completar aquest equipament per tal de 
prestar el servei, d’acord amb el que es convingui amb l’Associació. 
L’adjudicatari s’haurà de fer càrrec del manteniment i reparació d’aquest 
equipament així com del manteniment i neteja de l’espai de bar. 
 
 
 
 
 
 



 

Tipus de contracte 
 

• El contracte es signarà entre l’Associació Cultural del Barri del Poblet de 
Barcelona i l’entitat i/o persona adjudicatària. 

• El servei començarà a operar el 9 de gener del 2020. 

• El contracte tindrà validesa mentre sigui vigent el conveni que l’Associació 
Cultural Barri del Poblet de Barcelona té signat amb el Districte de 
l’Eixample. En aquest sentit, el conveni té una durada fins el 31 de 
desembre del 2020 i podrà ser prorrogat com a màxim fins el 31 de 
desembre del 2022. 

• El servei de cafeteria quedarà restringit a l’activitat classificada establerta 
com a categoria 2.3.2.1 de la vigent Ordenança municipal de les activitats i 
dels establiments de concurrència pública de Barcelona com a Bar amb 
restauració mixta menor. L’esmentada defineix aquest tipus d’establiment 
com a bar que disposa de barra, o addicionalment de serveis de taules, per 
proporcional al públic, mitjançant preu, begudes acompanyades o no de 
tapes i d’entrepans freds o calents. No s’hi poden servir dinars ni sopars. No 
s’hi poden elaborar aliments cuinats en el propi establiment, tanmateix s’hi 
poden servir tapes cuinades procedents d’una empresa de càtering o cuina 
industrial degudament inscrita en el registre sanitari. 

• Entenent que l’espai de cafeteria és un servei essencial per tal d’omplir de 
vida l’Ateneu i, per tant, es vol garantir la seva continuïtat, no és voluntat 
principal de l’Associació extreure un rèdit econòmic de la concessió 
d’aquest servei. Per aquest motiu, durant el primer any d’engegada del 
servei, l’entitat gestora no percebrà cap compensació econòmica per la 
cessió de l’espai. Passat el primer any, des de la signatura del 
conveni/contracte, ambdues parts es reuniran i realitzaran una valoració 
sobre el funcionament econòmic de l’activitat, per tal d’acordar un import 
mensual en concepte de contraprestació per l’explotació del servei de bar 
cafeteria de manera que es garanteixi la sostenibilitat econòmica del servei. 

• No està permesa la venda de tabac ni de begudes alcohòliques d’alta 
graduació. 

• No està permesa la venta de begudes alcohòliques a menors de 18 anys. 

 

Condicions 
 
Són obligacions de l’adjudicatari del servei: 

• Fer-se càrrec de la gestió i retribució de tot el personal contractat per al 
desenvolupament del servei. 



 

• Fer front dels impostos, taxes, multes i altres despeses que es puguin 
derivar de la gestió del servei. 

• Garantir que durant l’horari d’obertura de l’equipament totes les activitats 
i el propi servei siguin de caràcter obert; fora d’aquest horari es poden 
pactar altres tipus d’activitats amb l’Associació. 

• Tenir cura del manteniment i neteja de l'espai. També s’haurà de fer 
càrrec de les neteges extraordinàries de les activitats organitzades des 
de la Cafeteria. 

• Mantenir obert el servei de cafeteria dins de l‘horari d’obertura convingut 
amb l’Associació tenint en compte que hi pot haver eventualitats que ho 
impedeixin i que hauran de ser convenientment justificades a 
l’Associació. D’altra banda el servei de Cafeteria s’haurà de poder 
compaginar amb les activitats de l’Ateneu. 

• Fer front als possibles lloguers/contraprestacions, d’acord amb el descrit 
a l’apartat anterior. 

• Consensuar els preus i oferta dels productes amb l’Associació Cultural 
Barri del Poblet de Barcelona que seran comunicats a l’Ajuntament com 
a preus públics tal i com exigeix el conveni entre l’Associació i el Districte 
de l’Eixample. 

• Contemplar una oferta apta per persones vegetarianes, celíaques, ... 

• Exposar en un lloc visible la relació de preus de venda al públic. 

• Coordinar-se amb l’equip tècnic de l’Associació. Caldrà fer un seguiment 
del funcionament i programació del bar amb l’equip de l’Associació, i en 
els òrgans de gestió de l’Ateneu que s’estableixin. 

• Mantenir espais de consumició no obligatòria d’acord al convingut amb 
l’Associació. 

• Fomentar que l’espai sigui un espai de trobada i d’intercanvi. 

• Practicar i potenciar el reciclatge i la sostenibilitat. 

• Disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil per tal de poder 
respondre als danys ocasionats per l’adjudicatari a l’espai de Cafeteria o 
a les persones que gaudeixin del servei. 

 
Són drets de l’adjudicatari: 

• Explotar econòmicament el servei adjudicat. 

• Participar dels òrgans de participació de l’Ateneu convinguts i a formar 
part de l’agenda d’activitats de l’Ateneu de les quals l’Ateneu farà difusió. 



 

• Tenir un referent clar a l’Ateneu a qui poder informar de possibles 
incidències. 

• Tenir accés a l’espai de l’Ateneu. 

• Disposar d’espai de magatzem segons el convingut amb l’Associació. 

• Fer ús del material mòbil de l’Ateneu segons el que es convingui amb 
l’Associació. 

 

Projecte a presentar 
 
Les persones, entitats i empreses interessades hauran de presentar en un 
sobre tancat la sol·licitud (Annex 2) i incloure-hi la documentació següent: 
 

1. Presentació i experiència: Aportar una carta de motivació així com una 
descripció de la persona/entitat/empresa així com els Currículums que 
demostrin l’experiència en el sector. 

2. Projecte de gestió: Estructura organitzativa, pla de viabilitat econòmica, 
equipament i material addicional, horaris, proveïdors, oferta, neteja, 
propostes mediambientals o altres. 

3. Projecte de dinamització: Propostes d’activitats, finançament, 
implicació amb l’Ateneu el Poblet. 

 
A banda dels criteris descrits anteriorment, en la documentació entregada, per 
la valoració de les candidatures es tindran en compte els criteris següents: 
 

• Es valoraran contrapartides de caire social, i la vinculació amb els 
objectius i valors de l’Associació. 

• Es valorarà que l’adjudicatari/a sigui una entitat sense ànim de lucre, de 
l’economia social i amb valors i objectius afins amb els de l’Ateneu El 
Poblet, compromès amb el projecte i vinculat amb el barri. 

• Es valorarà l’ús de proveïdors locals, d’economia social, de productes 
ecològics i de comerç just. 

 

Recepció de propostes i procés de selecció 
 
Cal portar aquesta documentació a l’Ateneu El Poblet (c/Nàpols 268 baixos) 
abans del 21 de novembre en l’horari comprés entre les 16:30 i les 21:30. Per 
tal de que el candidat conegui l’espai o per resoldre qualsevol possible 
aclariment, podeu enviar un correu a direccio@ateneuelpoblet.cat per concertar 
una visita. 
 

mailto:direccio@ateneuelpoblet.cat


 

La resolució del concurs la farà una comissió integrada per membres de 
l’Associació Cultural Barri del Poblet de Barcelona a proposta de la seva junta. 
Si esdevé necessari, es portaran a terme entrevistes amb els candidats. La 
resolució tindrà lloc en els 15 dies posteriors a la data límit d’entrega de 
projectes.  
 
Abans de la data d’inici del servei (màxim 20 de gener 2020) es formalitzarà 
aquest contracte i l’Adjudicatari podrà anar fent els preparatius per a l’inici del 
servei. 
 



 

Annex 1 
 
Plànols de l’espai 
 
Plànol Ateneu 
 

 
 
Ampliació zona cafeteria 
 

 
 
 



 

 
 
 



 

Annex 2 
 
SOL·LICITUD PER A LA GESTIÓ DE L’ESPAI DE CAFETERIA 
 
En/na...................................................................................................................... 
amb DNI número................................, en nom propi o en representació de 
l’associació/entitat/empresa ............................................................................ 
amb NIF........................................ en data........................................... concorre 
al concurs per l’adjudicació del contracte de gestió del servei de cafeteria de 
l’Ateneu El Poblet convocat per l’Associació Cultural Barri del Poblet de 
Barcelona. 


