Conveni per a la gestió de la Cafeteria del CRAC

Conveni per a la gestió del servei de Cafeteria del CRAC
La interpretació del present conveni va a càrrec del CRAC. Contempla la gestió del servei de
Cafeteria del CRAC, i es signa entre el CRAC i la persona adjudicatària. És vigent des de la data
de la seva signatura i fins al 2 de juliol del 2012, no essent renovable de forma automàtica.
La Cafeteria ha de ser un servei més del CRAC, integrant-se amb els seus objectius i valors, així
com amb la seva programació, fomentant-la com a espai de trobada i d’intercanvi, més que no
com a espai de consum.
Espais: es disposa de l’espai destinat a Cafeteria situat a la planta baixa, amb disponibilitat
compartida d’uns lavabos i exclusiva d’un magatzem, així com també de la sala adjunta, la
utilització de la qual s’haurà d’acordar amb la Junta.
Aforament: l’aforament de l’espai de la Cafeteria és de 30 persones, i de 80 persones més a la
sala adjunta.
Accessos: la persona adjudicatària disposarà d’un joc de claus tant de la porta principal com
de la porta lateral d’emergència. Alhora, ajudarà a gestionar les claus de les sales quan dins
l’horari de cafeteria el personal de secretaria no estigui present.
Horari anual: l’horari de servei ha de cobrir l’horari del CRAC, és a dir, de dilluns a divendres
de 17h a 22h i els dissabtes de 17h a 21h. L’obertura fora d’aquests horaris caldrà ser pactada
amb la Junta. El CRAC es reserva el dret d’utilització de la Cafeteria (i per tant de no utilització
per part de l’adjudicatari) durant les següents dates festives importants:
•
Nits de Cap d’any, Castanyada, Carnestoltes i Sant Joan
•
3 dies durant les festes de Nadal
•
3 dies de Festa Major a Rubí
•
10 dies més al llarg de l’any a escollir sempre amb dues setmanes d’antelació.
Manteniment: la persona adjudicatària és responsable de l’ordre i neteja de l’espai de la
Cafeteria, així com del bon manteniment diari del material i aparells no fungibles de l’espai, tot i
que aquests es consideren propietat del CRAC. Ha de practicar i potenciar el reciclatge i la
sostenibilitat.
Ambient i activitats: ha de ser un espai lliure de fums. L’ambientació de la Cafeteria
(il·luminació, so, retransmissions, exposicions, etc.) es realitzarà d’acord amb la Junta del
CRAC. Se n’ha de potenciar la dinamització (jocs tradicionals i interculturals, premsa gratuïta,
tertúlies, etc.). Durant l’horari d’obertura del CRAC totes les activitats han de ser de caràcter
obert; fora d’aquest horari es poden pactar altres tipus d’activitats amb la Junta del CRAC.
Seguiment: mensualment es realitzarà un seguiment econòmic, de funcionament i
programació de la Cafeteria amb un tècnic/a del CRAC i, periòdicament, amb la Junta del CRAC.
Carta de productes: pel fet de ser un servei més del CRAC, alguns preus estan establers per
la seva Junta (veure Annex 1); els preus no establerts via conveni es comunicaran igualment a
aquesta. L’elaboració de la carta es farà de forma conjunta ja que es vol vetllar tant pels
continguts, com per la imatge i els valors que transmet. Ha d’oferir i potenciar el menjar sà, l’ús
de productes de comerç just, ecològics i de producció local i circuits curts.
Relació econòmica amb el CRAC: mensualment (al final de cada mes) caldrà realitzar a
favor del CRAC una aportació econòmica solidària a ser revisada en funció de l’Annex 2.
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Annex 1 – Preus establerts per al Junta del CRAC
Els preus que el CRAC estableix són:
Cervesa, canya o similar
Combinat
Refresc

1,50 euros
4 - 4,50 euros
1,50 euros

Cafè sol
Tallat o cafè amb gel
Cafè amb llet

1,00 euros
1,10 euros
1,20 euros

Annex 2 – Condicionants a l’aportació econòmica solidària de la persona
adjudicatària
La realització d’inversions per part de la persona adjudicatària, sempre i quan el pressupost
d’aquestes hagi estat prèviament aprovat per part de la Junta del CRAC, es considerarà com a
descomptable de l’aportació, essent inclús possible aplicar-hi alguna bonificació en funció de
l’import, i en concepte d’interès, més enllà de la inversió real.
Apart d’aquest aspecte, mensualment el càlcul de l’aportació econòmica solidària es realitzarà
amb un tècnic/a del CRAC, aplicant sobre els guanys mensuals nets la fórmula següent:
y = 0,9465x2 + 1,4713x + 601,06
On:

•
•

“y” són els guanys nets del servei de Cafeteria
“x” és el percentatge a aplicar sobre el total de guanys nets per calcular l’aportació
econòmica solidària al CRAC

El guany mensual net de la persona adjudicatària serà, com a mínim, de 600 euros.
A mode de resum, el resultat de la seva aplicació resulta en:

Percentatge (%)
0,0
4,8
9,5
13,7
17,0
19,8
22,2
24,4
30,0

Aportació CRAC (€)
0
30
66
110
153
198
244
293
451

2.500

Persona adjudicatària (€)
600
600
634
690
747
802
856
907
1049
45,00
40,00

2.000

35,00
30,00

1.500

25,00

%

Euros

Guanys nets (€)
600
630
700
800
900
1000
1100
1200
1500

20,00

1.000

15,00
10,00

500

5,00
0

0,00

Guanys (€)

CRAC (€)

Barman (€)

Percentatge

