BASES PER A L’ADJUDICACIÓ
MITJANÇANT CONCURS PÚBLIC DE LA
GESTIÓ DEL BAR I TERRASSA DE L’ESPAI
AUTOGESTIONAT I COOPERATIU LA SOLL
8 de Juny del 2020

PRESENTACIÓ
Degut al moment de fragilitat que estem vivint provocat per la crisi de la Covid19, i com a associació compromesa amb les realitats socials que ens envolten,
La Soll ens hem plantejat donar suport, dins les nostres possibilitats, a altres
locals i/o persones que hagin quedat en una situació de vulnerabilitat a
conseqüència de la pandèmia.
QUÈ S’OFEREIX?

El concurs públic que es presenta en aquest document ofereix la gestió del bar
i terrassa de l'espai de La Soll, el qual disposa de:


Zona de bar



Terrassa exterior de 200 metres quadrats, on hi caben un total de 40
taules respectant les distàncies de seguretat.



160 cadires i 40 taules legalitzades per l’ús fora terrassa



“El forat” mini terrassa exterior lateral.



4 banys: un a la planta baixa per persones amb mobilitat reduïda i tres a
dalt.



Cuina equipada



Sala “La peixera”, ús exclusiu per a sòcies.



Sala "caixa forta", ús exclusiu per a sòcies.

EL CONCURS

FASE 1: Presentació dels projectes (Setmana del 8 al 14 de juny)

Es poden presentar les propostes per participar al concurs públic per a la gestió
de

l’Espai

de

Bar

de

La

Soll

mitjançant

el

següent

enllaç

https://forms.gle/VrXnHbHzoGQdfwe8A
Tots els projectes que compleixin amb els requisits obligatoris del concurs
passaran a la fase 2.

FASE 2: Valoració i votació de les persones sòcies (Setmana del 15 al 21 de
Juny)
L’elecció del projecte es durà a terme a través d’una votació online per part de
totes les persones sòcies de l’espai La Soll, exposant les característiques de
cada projecte.

FASE 3: Presentació del resultat (Setmana del 22 al 28 de Juny)

Un cop tancat el termini de votació, es publicarà el projecte més votat per a la
gestió de l’espai de bar i terrassa de La Soll fins a la finalització de la llicència
de terrassa (finals de setembre).
En cas d’un suposat empat, per tal d’agilitzar el procediment, seran els
membres de la comissió els qui escolliran el projecte al qual se l’hi adjudica la
gestió de l’espai.

REQUISITS OBLIGATORIS

Per a presentar-se al concurs públic, caldrà complir una sèrie de requisits
indispensables:


Les persones impulsores del projecte hauran de ser sòcies de l’entitat en
cas de ser escollides. (si no ho eren abans, fer-se’n)



Un 10% dels beneficis generats, fins a un màxim del cost del lloguer
mensual de la Soll, es destinaran a la col·laboració amb l’entitat.



Pagament dels subministraments d’aigua i llum: l’import serà la
diferència entre la mitjana del seu cost abans de la Covid-19 i el cost
durant la cessió de l’espai.



En cas de necessitat de butà per la cuina, la persona sotsarrendatària es
fa responsable del seu cost.



La facturació i l’establiment de preus és responsabilitat de la persona
sotsarrendatària.



Responsabilitat de despeses extres (reparacions menors, impostos de la
terrassa, complement de l’assegurança).



La persona sotsarrendatària haurà d'assumir la responsabilitat civil que
pugui ocasionar a l'espai i a tercers dins de la seva activitat.



Dur a terme un reciclatge correcte de tots els residus que es generin.



En el cas d’utilitzar estris d’un sol ús, que tinguin propietats
biodegradables.



Mantenir les instal·lacions, mobiliari i la maquinària en bon estat de
conservació i funcionament, així com portar-hi a terme les tasques de
manteniment preventiu pertinents.



Tenir cura de la neteja del local i les seves instal·lacions. En concret:
neteja de la cuina, de l’espai de bar, de la terrassa i el bany i també
guardar diàriament les taules i cadires utilitzades a la terrassa.



Complir amb les mesures sanitàries indicades pel Departament de Salut.



No permetre actituds racistes, masclistes, feixistes, homòfobes o
qualsevol altra forma de discriminació. En cas de produir-se'n, la
persona responsable del local haurà de procedir a expulsar la persona
que ha tingut aquestes actituds.



Promocionar l’ús de la llengua i la música catalana.



Complir els horaris establerts per les normatives municipals per evitar
problemes amb la policia i l’administració.



Ser punt d’informació, inscripció i suport de les activitats de l’entitat.



Permetre l’ús dels diferents espais, tant interiors com exteriors, a les
seccions de La Soll i, en cas que una sòcia ho demani per a ús privat,
pactar l’espai de terrassa requerit (La Sala de dalt i el terrat és d’ús
exclusiu per a sòcies).



Pactar amb les seccions de la Soll alguna activitat/festa conjunta durant
el període de cessió.



Conèixer i acceptar els Estatuts, l’Ideari i el Reglament de Règim Intern
de l’entitat.



El temps de cessió és fins a finals de setembre. En cas de no complir
alguna de les condicions és pot rescindir el contracte.



El dret d’admissió recau sobre la persona que gestiona l’activitat en cada
moment.

CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE
Les característiques amb les quals les persones sòcies es basaran a l’hora de
seleccionar/votar el projecte per a la gestió del bar i terrassa de La Soll són les
següents:


Persona sòcia de La Soll



Afectació per la crisi de la Covid-19



Tenir càrregues familiars



Situació laboral actual: actiu, a l’atur o rebent la renda mínima vital



Experiència en la restauració



Oferta cultural



Horaris d’obertura



Oferta de productes (proximitats, ètics, etc.)



Oferta de productes i begudes amb sensibilitat alimentària, intoleràncies,
al·lèrgies, etc.



Oferta gastronòmica.

Les persones interessades en la gestió del bar i terrassa de La Soll poden fer
arribar el seu projecte complet.

També poden sol·licitar més informació:


Fer una visita de l’espai.



Estatuts, l’Ideari i el Reglament de Règim Intern de l’entitat.



Resoldre altres dubtes.

Per fer arribar el projecte o resoldre qualsevol d’aquestes qüestions o altres, cal
enviar un correu electrònic a lasolltarrega@gmail.com. En cas d’aspectes no
previstos en el concurs, la comissió de La Soll deliberarà i informarà els
afectats.

