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Concurs pel servei de gestió del Bar Cafeteria de l’Ateneu Harmonia 

Amb aquest document la Federació d’Entitats Socioculturals i de Lleure de Sant Andreu de 
Palomar (Federació d’Entitats) té com a objectiu obrir un procés de selecció per gestionar el 
nou espai de bar cafeteria de què disposarà l’Ateneu L’Harmonia. 

 

Antecedents 

L’Ateneu L’Harmonia es troba dins del recinte fabril de la Fabra i Coats situat al C/Sant Adrià 
20, 08030, Sant Andreu de Palomar,  Barcelona. 

Des que la Federació d’Entitats va començar a interessar-se per la gestió de l’equipament, 
sempre s’havia planificat i pensat un espai de bar cafeteria que fos un dels eixos 
vertebradors de la vida social que generés  el dia a dia de l’equipament i del  conjunt del 
recinte. 

Després de gairebé de dos anys de gestió i de reclamar-ho des de la Federació d’Entitats, 
dels col·lectius, entitats i veïns i veïnes, què fan ús de l’equipament, aquest espai serà una 
realitat. 

Aquest 2016, en el conveni  de col·laboració signat entre la Federació i el districte per la 
gestió ciutadana i comunitària de l’equipament, ja s’hi inclou l’execució del projecte de bar 
presentat, prèvia adequació de les instal·lacions per a l’activitat de bar.  
Recentment s’han iniciat les obres d’adequació de l’espai relacional a aquest efecte. 

Actualment, el recinte de la Fabra i Coats encara és un espai tancat, però amb una vida 
associativa i cultural molt rica. 

 

 

Finalitats i Objectius de la Federació d’Entitats respecte el bar 
cafeteria 

Des de la Federació d’Entitats Socioculturals i de Lleure de Sant Andreu de Palomar volem 
que l’espai de bar cafeteria esdevingui un espai de relació i una eina de difusió del projecte 
comunitari de la Federació d’Entitats. l’Ateneu L’Harmonia és un projecte de gestió 
comunitària, que parteix de la idea que l’equipament és un bé comú de la població. Per tant, 
creiem que el territori té el dret i la responsabilitat de participar en la seva gestió, en tant que 
afecta la seva quotidianitat. És per això, que interpel·la a entitats, veïns i veïnes a ocupar-ne 
la centralitat, com a veritables protagonistes, socialment legitimades. Podeu conèixer millor 
quin és el nostre projecte de gestió a la Web  http://www.ateneuharmonia.cat/gestio-
comunitaria/ 

En aquest context és on volem que prengui sentit el bar cafeteria de l’Ateneu L’Harmonia. És 
per això, que considerem important que inclogui els següents aspectes: 
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La funció del bar cafeteria dins l’Ateneu L’Harmonia: 

● Ha de ser un espai obert a totes les persones. 
● Promoure la igualtat, la inclusió, el respecte, la participació, la horitzontalitat, 

l’accessibilitat i transparència, la interculturalitat, intergeneracionalitat, la 
corresponsabilitat i viabilitat i la sostenibilitat que són els valors que es volen 
transmetre a l’Ateneu L’Harmonia. 

● Evitar actituds feixistes, racistes i de discriminació sexual. 
● Tenir com a llengua vehicular el català 
● Esdevenir un espai  de difusió del projecte comunitari de la Federació d’Entitats. 
● Ser una part més de l’engranatge de l’Ateneu L’Harmonia: formar part dels 

mecanismes de participació de l’Ateneu L’Harmonia i oferir activitats, així com 
participar a la Comissió de Programació. 

● El bar cafeteria ha de ser un exemple de consum conscient i responsable i de 
compromís amb el medi ambient. 
 

Tipus de producte 

● Servir productes de proximitat, ecològics i de comerç just, sempre que sigui possible. 
● Tenir una oferta gastronòmica inclusiva (opcions veganes, vegetarianes i omnívores). 

 
Model econòmic i laboral 

● Des de la Federació d’Entitats i des de l’Ateneu L’Harmonia s’intenta impulsar 
l’economia social i solidària. Es valoraran les propostes laborals i econòmiques que 
estiguin en aquesta línia: iniciatives que funcionin dia a dia sota lògiques més 
democràtiques, equitatives, solidàries i respectuoses amb les persones, el medi 
ambient i els territoris. 

Per altra banda, el projecte ha de ser viable econòmicament. 

 

 

Descripció de l’espai de bar cafeteria de l’Ateneu L’Harmonia 

La categoria és de bar amb restauració mixta menor (antic C2) 

L’espai consta de: 

x Sala/Espai relacional:    97,59m² 
x Barra interior:       9.60m² 
x Cuina:      13.82m² 
x Magatzem:       5.43m² 
x Terrassa:     55.00m² 

Superfície total:  181.44m² 
 
A l’annex 1 trobareu el plànol de l’espai. 
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Horaris 

L’horari del bar cafeteria serà de dilluns a dissabtes de 10 a 23h. Diumenges i festius 
romandrà tancat. Aquest horari estarà condicionat a l’activitat que es generi a l’equipament. 
 
La implementació d’aquest servei haurà de conviure amb els usos i activitats que es donen 
en aquest espai: presentacions d’exposicions, espectacles de petit format, concerts, cinema, 
etc. També caldrà garantir puntualment, que entitats de l’equipament o col·lectius, puguin  
gestionar aquest espai previ acord amb l’Ateneu L’Harmonia i el bar cafeteria. 
Els Cicles que ja estan funcionant de manera periòdica en l’espai de bar cafeteria són els 
següents: 

● Nits literàries 
● Jam session 
● Cicle orelletes: concerts grans per a gent petita 
● Vermuts musicals 

 
 
 

Bases per optar a la gestió de l’espai bar cafeteria de l’Ateneu 
L’Harmonia 

Aquestes bases són amb les que es prendrà la decisió d’elecció del projecte que gestionarà 
l’espai de bar cafeteria que disposa l’Ateneu L’Harmonia. 

El concurs té facultat de convocar-lo la  Federació d’Entitats Socioculturals i de Lleure de 
Sant Andreu de Palomar. 

Les persones interessades hauran de presentar en un sobre tancat la sol·licitud (annex 2) i 
incloure-hi la documentació següent:  

1. Projecte de gestió: estructura organitzativa, pla de viabilitat econòmica, horaris, 
proveïdors, productes, àpats, neteja, propostes mediambientals i altres. 

2. Projecte de dinamització: propostes d’activitats, finançament, implicació amb l’Ateneu 
L’Harmonia. 

3. Experiència en el sector: aportar Currículum. 
 

Lloc i termini de presentació 

Els projectes caldrà presentar-los a l’Ateneu L’Harmonia en horari d’atenció al públic (de 10 
a 22h) a la recepció de l’equipament. 

El termini de presentació dels projectes serà entre l’1 de Juliol i el 30 de Setembre, fora 
d’aquest termini no s’admetrà cap projecte. Es recorda que el mes d’agost, l’equipament 
romandrà tancat. 
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Obertura de projectes 

Un cop transcorregut el període de presentació de projectes es farà una obertura pública 
dels projectes a les entitats membres de la Federació d’Entitats. 

Tots els projectes estaran a disposició a la recepció de l’Ateneu L’Harmonia. 

Un cop oberts els sobres es constituirà la comissió de presa de decisió. 

Aquesta comissió estarà constituïda per representats de la Federació d’Entitats i de l’Ateneu 
L’Harmonia. Aquesta comissió podrà sol·licitar entrevistes personals amb les candidatures 
per tal d’ampliar la informació aportada. 

Resolució 

Un cop seleccionat el projecte el dia 15 d’Octubre de 2016 es procedirà a fer públic el 
resultat i es comunicarà al projecte guanyador, així com al conjunt d’entitats de l’equipament. 

Els criteris per valorar els projectes els fixarà la comissió que es constituirà per tal d’escollir 
el projecte, i valorà els projectes presentats tenint en compte els indicadors esmentats en 
l’apartat Finalitats i Objectius de la Federació d’Entitats respecte el bar cafeteria  

 

 

Condicions 

Lligat amb les funcions i els objectius de l’Ateneu L’Harmonia, el projecte escollit hauria de 
complir una sèrie de requisits que seran condicions indispensables, com: 

● Fer-se càrrec del lloguer i de les despeses que s’estableixen. 
● Complir els horaris d’obertura pactats. 
● Manteniment, ordre i netedat de la sala, cuina, barra i terrassa. 
● No disposar de màquines escura butxaques. 
● L’espai ha de ser lliure de TV. 
● L’espai de bar cafeteria ha de ser obert a totes les persones sense necessitat de 

consumir. 
També el projecte escollit podrà tenir: 

● Dret a format part de l’Agenda d’activitats. 
● Dret a fer ús de l’equip tècnic de so i llum. 
● Fer ús de la cartellera de l’Ateneu L’Harmonia. 
● L’ Ateneu L’Harmonia farà difusió de les activitats proposades del bar. 

 

 

 



 
5 

 

 

Condicions  econòmiques de la cessió d’espai: 

Ja que l’espai de bar cafeteria de l’Ateneu l’Harmonia és un nou servei en el conjunt de 
l’equipament, 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. 

Aquest import anirà sobre l’entorn dels 500 €/mensuals. 

El contracte tindrà validesa mentre sigui vigent el conveni que la Federació d’Entitats 
Socioculturals i del Lleure de Sant Andreu de Palomar té signat amb el Districte de Sant 
Andreu. En aquest sentit  el conveni té una durada fins al 31 de desembre del 2017 i podrà 
ser prorrogat com a màxim fins al 31 de desembre de 2019 

Totes aquestes disposicions i clàusules quedaran recollides i desenvolupades en el 
contracte/conveni per la gestió del  servei de bar cafeteria.  





 
       Annex 2

 
 
 

SOL·LICITUD PER A LA GESTIÓ DE L’ESPAI DE BAR CAFETERIA 
 DE L’ATENEU L’HARMONIA 

 
 
 
 
 
 
En/na......................................................................................................................

...........amb DNI número................................, en data........................................... 

concorre al concurs per l’adjudicació del contracte de gestió del servei de bar 

cafeteria de l’Ateneu l’Harmonia convocat per la Federació d’Entitats 

Socioculturals i del Lleure de Sant Andreu de Palomar. 


