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BASES DEL CONCURS 
 
 
Objecte 
 

L’objecte del present concurs és la concessió d’explotació del Bar-Restaurant Resolís de l’Ateneu 
Independentista de la Vila de Gràcia, La Barraqueta. 
 
 
Procediment 
 

Per presentar-se al concurs, caldrà enviar el projecte degudament redactat al correu electrònic: 
comissiobarraqueta@gmail.com amb l’assumpte “PROJECTE CONCURS RESOLÍS” fins el dia 16 
de gener de 2016 a les 24h. 
 
 
Requisits 
 

Es podran presentar aquells projectes que compleixin els requisits que es detallen en els punts 
a continuació. Aquests es podran consultar de forma detallada a la seu de La Barraqueta, al 
carrer Tordera 28-30, prèvia cita concertada per mitjà del correu electrònic anteriorment 
mencionat. 
 
Caldrà presentar una proposta detallada i pressupostada que contempli: 
 

- Model cooperatiu 
- És imprescindible demostrar experiència en restauració  
- Presència de dones en el si del projecte 
- Si hi ha treballadors assalariats estaran regulats segons conveni 
- Presentar proposta de viabilitat econòmica 
- Contracte entre el Bar-Restaurant i l’Ateneu 
- Inversió inicial de 11000€ 
- Horaris d’obertura i tancament 
- Neteja de les instal·lacions 
- Menú de migdies 
- El  menú de les sòcies i les no sòcies 
- Preu màxim del menú 
- Preu de les begudes 
- Entrepans i racions 
- Horaris d’obertura i tancament de cuina 
- Opcions i necessitats alimentàries 
- Visualització d’esdeveniments en directe 
- Vinculació amb l’ateneu 
- S’haurà de ser soci de l'Ateneu a títol individual 
- Compromís d’assistència a l’Assemblea Gestora i a l’Assemblea General de Socis 
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Valoració 
 

A més dels requisits enumerats, s’estableixen una sèrie d'ítems a de valoració interna per part 
de la organització que ajudaran a obtenir millor puntuació a aquells projectes que puguin sumar-
los a la seva proposta. 
 
Així, per exemple, es valorarà l’experiència de l’equip que presenta projecte en el camp de la 
restauració, o altres aspectes com la presencia de dones en el projecte o l’absència de 
treballadors assalariats. A més, es valoraran altres aspectes organitzatius com contemplar més 
horaris d’obertura dels que estan fixats, l’oferta gastronòmica detallada, menús per a grups, o 
propostes de dinamització que s’adeqüin al projecte de l’Ateneu. 
 

Procediment desert 
 

L’organització podrà declarar el procediment desert si cap de les propostes presentades s’ajusta 
als requisits exposats anteriorment, al futur compliment dels mateixos, o a l’objecte final del 
concurs. 
 
 
Procediment d’adjudicació 
 

El dia 25 de gener de 2016, un cop estudiats els projectes presentats i reunits els òrgans 
competents per fer-ne les valoracions pertinents, s’anunciarà públicament el projecte 
guanyador del concurs. 
 
Posteriorment i fins el dia 31 de gener de 2016, s’exposaran públicament els projectes 
presentats al concurs. 
 
 


