Concurs per a la gestió del servei de Bar Cafeteria
del Casal de Barri de Prosperitat
Juliol de 2021

1. Presentació
Amb el present document, l’associació La Prosperitat Cultura en Acció 2 té com a objectiu obrir
un procés de selecció per gestionar l’espai de bar cafeteria del Casal de Barri de Prosperitat, al
districte barceloní de Nou Barris.
El Casal de Barri de Prosperitat és un equipament municipal autogestionat pel veïnat des de
1988, a través d’un conveni de gestió cívica signat entre l’Ajuntament de Barcelona i
l’associació sense ànim de lucre La Prosperitat Cultura en Acció 2. El Casal és un projecte
comunitari obert a la participació de qualsevol veí o veïna, que pot decidir sobre totes les
qüestions referents a l’equipament i la seva gestió integral.
El principal òrgan de decisió del Casal és l’Assemblea Gestora, que funciona mitjançant el
consens, l’horitzontalitat i el treball en xarxa. El Casal, en definitiva, és un espai al servei de la
comunitat i d’allò que aquesta acordi sobre les necessitats a cobrir de forma col·lectiva.
El servei de bar cafeteria es troba integrat a la sala d’oci del Casal, cor del projecte i principal
espai social de l’equipament.

Funcions del servei de bar cafeteria dins del Casal de Barri de Prosperitat
- Esdevenir un espai de trobada i relació per a les persones participants i usuàries del Casal.
- Funcionar com a altaveu i eina de difusió dels col·lectius i projectes del Casal.
- Integrar-se en les dinàmiques i mecanismes de participació i decisió del Casal: reunions de
coordinació, assemblea gestora, comissió de programació…
- Conviure i donar suport a la programació i activitats habituals del Casal.
- Disposar d’una oferta gastronòmica inclusiva: opcions vegetarianes i veganes, alternatives per
a les persones amb intolerància al gluten o altres aliments, varietat de begudes no
alcohòliques, etc.

Descripció del bar cafeteria del Casal de Barri de Prosperitat
La categoria és de bar de menjar ràpid (antiga llicència C2). L’espai consta de:
- SALA D’OCI (121 m²): espai polivalent que, a més d’acollir habitualment les taules i cadires
del bar cafeteria, s’utilitza per a activitats culturals de petit format (exposicions, xerrades,
recitals de poesia, monòlegs, concerts…).
- BARRA AMB CUINA INTEGRADA (21 m²): la barra disposa de neveres, congeladors i
armaris; la cuina consta de fregidores, planxa i fogons. Podeu consultar els plànols tant del
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Casal com de la barra als annexos.
- MAGATZEM (7 m²).
- TERRASSA EXTERIOR: amb aforament per a 40 persones.

Condicions
L’horari del bar cafeteria serà de dilluns a dimecres, de 10 a 22 h, i de dijous a dissabte, de 10
a 23 h; diumenges i festius, tancat. Aquest horari està condicionat a l’activitat de l’equipament i
podrà ampliar-se per cobrir la programació del Casal, especialment a les nits del cap de
setmana. Els detalls es negociaran entre el Casal i el projecte escollit, que es compromet a
complir amb els horaris pactats.
El projecte escollit serà el responsable del manteniment i neteja de l’espai de bar cafeteria.
El projecte escollit participarà dels espais de decisió de l’equipament (Assemblea Gestora,
reunions d’equip, comissió de programació…), i tindrà dret a proposar-hi activitats i fer ús del
material tècnic del Casal, així com a rebre el suport de les treballadores del Casal en aspectes
com la difusió, el disseny de cartelleria i d’altres.
El projecte escollit vetllarà, en col·laboració amb l’equip de treball del Casal, per fer del bar
cafeteria un espai lliure d’actituds masclistes, racistes, classistes o LGTBI-fòbiques.
El bar cafeteria ha de ser un espai obert a totes les persones, sense que els usuaris tinguin
l’obligació de consumir.
No es permetrà la instal·lació de màquines escurabutxaques. El bar cafeteria serà també un
espai lliure de televisió.
El Casal de Barri estableix un import mensual de 500 € en concepte de contraprestació per
l’explotació del servei de bar cafeteria. El projecte escollit haurà de fer-se càrrec d’aquest cànon
mitjançant tant la programació directa d’activitats culturals a l’espai com en concepte de dietes
(àpats i begudes per als artistes i col·laboradors del Casal). Passat el primer any des de la
signatura del conveni, ambdues parts es reuniran i realitzaran una valoració sobre el
funcionament econòmic del servei, per tal de revisar aquest import.
L’equipament romandrà tancat durant els mesos d’agost.
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La durada del conveni per a la gestió del bar cafeteria del Casal de Barri de Prosperitat serà de
dos anys, a partir de la signatura del conveni, amb la possibilitat de prorrogar-lo dos anys més
si totes dues parts hi estan d’acord.
Totes aquestes condicions quedaran recollides i desenvolupades en el conveni per a la gestió
del servei de bar cafeteria.

Bases
L’associació La Prosperitat Cultura en Acció 2 és l’entitat responsable de la present
convocatòria.
Les persones o entitats interessades hauran de presentar en un sobre tancat la documentació
següent:
- Sol·licitud per a la gestió del servei de bar cafeteria del Casal de Barri de Prosperitat (vegeu
Annexos).
- Projecte de gestió: model jurídic, estructura organitzativa, pla de viabilitat econòmica, horaris
de treball, proveïdors, productes, àpats, neteja…
- Projecte de dinamització: línies de programació, propostes d’activitats, implicació amb el
Casal i el territori…
- CV de les persones que conformen el projecte.
Els projectes s’hauran de presentar a la secretaria del Casal de Barri de Prosperitat, de l’1 al 23
de setembre de 2021, en horari d’atenció al públic (de 10 a 13 h i de 17 a 20 h).
Transcorregut el període de presentació, es constituirà una comissió de presa de decisió
constituïda per una persona representant de La Prosperitat Cultura en Acció 2, una persona
representant de l’Assemblea Gestora del Casal, una persona representant de l’equip de treball
del Casal i una persona externa. Aquesta comissió podrà sol·licitar entrevistes personals amb
les candidatures per tal d’ampliar la informació aportada.
La comissió portarà la seva valoració dels projectes presentats a una assemblea conjunta de la
Gestora del Casal i La Prosperitat Cultura en Acció 2, on es decidirà el projecte guanyador de
la convocatòria. Aquesta decisió serà comunicada públicament el dia 15 d’octubre de 2021. El
projecte guanyador iniciarà la seva activitat com a responsable del servei de bar cafeteria del
Casal de Barri de Prosperitat al mes de novembre.
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Annex 1: plànols
Casal
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Annex 1: plànols
Barra
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Annex 2: sol·licitud

SOL·LICITUD PER A LA GESTIÓ DE L’ESPAI DE BAR CAFETERIA
DEL CASAL DE BARRI DE PROSPERITAT

En/na...............................................................................................................................................
...
amb DNI número..............................................., en data……….........................................,
concorre al concurs per l’adjudicació del contracte de gestió del servei de bar cafeteria
del Casal de Prosperitat del Casal de Barri de Prosperitat, convocat per La Prosperitat
Cultura en Acció 2.
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