PLEC DE CONDICIONS PER A LA GESTIÓ DEL BAR
DEL FOMENT MARTINENC
El Foment Martinenc inicia amb aquest document el procés de selecció per a
gestionar l’espai del bar de la seu de l’associació.
Busquem persones, col·lectius, associacions o empreses que vulguin participar
en aquest concurs per al qual es demanen els següents requisits:





Experiència en el sector de l’hostaleria, especialment en bars d’entitats.
Aportar currículum
Projecte de gestió comercial del bar, política de preus (taula orientativa
de preus), personal, organització, horari, proveïdors, productes, àpats,
neteja, propostes mediambientals i altres propostes. Aportar projecte
Projecte de dinamització de l’espai bar, implicació amb el projecte
cultural del Foment Martinenc, etc. Aportar projecte

La finalitat que es persegueix és que qui gestioni aquest espai, col·labori en la
dinamització de l’espai del bar, tant cultural com comercialment, esdevenint un
espai de trobada i de relació de les persones i entitats que vinguin a fer
activitats al Foment Martinenc. Alhora es pretén que el servei sigui atractiu per
si sol, podent ésser la porta d’entrada de nous socis del Foment Martinenc.
Per la seva part, el Foment Martinenc es compromet a què els actes
programats per l’associació i les seccions i grups que el conformen
contribueixin també a la dinamització del bar.
L’horari del bar haurà de ser el més ampli possible encabint-se sempre dintre de
l’horari de l’associació (de 9 a 22h cada dia) i amb les següents obligacions:



Tancar cada dia el local de l’associació a les 22h
Diumenge fer-se càrrec de l’obertura i el tancament del local (de 9h a
22h)

Aquest horari s’haurà d’ampliar en dies i hores en funció de la programació del
Foment Martinenc .
La categoria del bar és la de bar (C1).

Els preus es consensuaran amb el Foment Martinenc.
El bar del Foment Martinenc està dotat amb l’equipament necessari per dur a
terme les tasques pròpies del bar. En tot cas, es contempla la possibilitat de
què l’adjudicatari el pugui completar per millorar i ampliar el servei.
L’adjudicatari s’haurà de fer càrrec del manteniment i reparació d’aquest, així
com del manteniment de l’espai del bar i la neteja de la planta i els serveis on es
troba ubicat.
L’adjudicatari haurà
Responsabilitat Civil.
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L’adjudicatari es compromet a contractar els seus treballadors/res i donar-los
d’alta a la seguretat social, cada moviment haurà de ser comunicat al Consell
Directiu del Foment Martinenc.
El Foment Martinenc rebrà en concepte de lloguer 330€ mensuals més iva.
Aquest preu s’incrementarà anualment segons l’IPC català a 31 de desembre
anterior a l’any d’aplicació. El Foment Martinenc assumeix les despeses de llum
i aigua que generi l’activitat del bar.
Dels projectes rebuts es tindrà en compte especialment els següents punts:
horaris, propostes econòmiques i propostes de dinamització.
Cal fer arribar aquesta documentació al FOMENT MARTINENC a través del mail
secretariageneral@fomentmartinenc.org abans del dia 18 de febrer de 2018.
La resolució de la convocatòria la farà una comissió integrada per membres del
Consell Directiu del Foment Martinenc i serà ratificada pel Consell Directiu. La
comissió podrà sol·licitar entrevistes personals amb els candidats/es per tal
d’ampliar la informació aportada, del 19 al 23 de febrer de 2018 havent de
decidir la proposta guanyadora el 27 de febrer de 2018.
L’activitat s’iniciarà màxim el dia 12 de març de 2018, un cop formalitzat el
contracte privat entre ambdues parts. La durada d’aquest contracte serà de 4
anys prorrogables a partir de la data d’inici de l’activitat.

Foment Martinenc
Barcelona, 22 de gener de 2018

