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Certificats Signatura Digital
Com ja venim anunciant des de fa molt de temps, les diferents
administracions públiques estan apostant per potenciar els
sistemes telemàtics de gestió de tràmits simplificant de manera
significativa moltes gestions.
Per realitzar tràmits amb l’Agència Tributària, la Seguretat
Social o per sol·licitar ajuts i/o subvencions, és imprescindible
tenir aquest certificat.
Des dels Departament Fiscal i Laboral de GremiCarn hem
ajudat a tramitar aquest certificat a més de 120 empreses
associades d’una manera molt ràpida i còmoda.
A partir d’ara serà necessari que tant les persones físiques com els representants de les persones jurídiques que
vulguin tramitar aquest certificat, vagin personalment a les dependències de les entitats formalitzadores.
Des dels nostres Departaments podem iniciar els tràmits i assessorar-vos per a la millor finalització del mateix.

Podeu ampliar la informació a través del telèfon 93 424 10 58 o mitjançant el correu electrònic
laboral@gremicarn.cat
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Campanya Renda 2018
La campanya de la Renda 2018 es va iniciar el passat dia 2 d’abril i finalitzarà l’1 de juliol de 2019 per presentar les
declaracions de Renda i Patrimoni 2018.
Des de GremiCarn, com cada any, oferim la possibilitat de fer les seves declaracions a les nostres oficines, per
fer-ho caldrà demanar dia i hora de visita des del dia 29 d’abril i fins el dia 21 de juny, en horari de dilluns a dijous
de 9 a 13h. i de 15 a 18 h.
La documentació necessària per fer la declaració és:
Certificats de prestacions de la Seguretat Social de baixa de malaltia (autònoms), maternitat, atur...
Certificats d'interessos i retencions de Caixes i Bancs.
Certificats de sous i retencions per treball personal.
Els pagaments d'hipoteques i interessos.
Rebuts de contribució urbana (IBI).
Certificats de Fons de Pensions.
Escriptures de compra-venda d'immobles.

Podeu sol·licitar dia i hora a través del telèfon de GremiCarn 93 424 10 58 o mitjançant els correus electrònics
administracio@gremicarn.cat i info@gremicarn.cat
És important demanar dia i hora de visita per evitar esperes innecessàries. Volem atendre’ls en les millors
condicions.

Apunta’t al 660723052

GremiCarn – Gremi de Carnissers-Cansaladers-Xarcuters de Barcelona i Comarques
C/ Consell de Cent, 80 – 08015 Barcelona – Tel. 93 424 10 58 – Fax. 93 424 18 61 – C/e. gremi@gremicarn.cat – www.gremicarn.cat

INFOGREMICARN| NÚMERO 267

Cursos Escola Oficis de la Carn
Lideratge d’equips: Eines de comunicació efectiva
Dia: Dilluns 1 de juliol de 16 a 20h.
Professora: Vanessa Teixidor. Màster en coaching i lideratge Personal per la UB-Institut Gomà. És especialista en tècniques de
comunicació i coaching i imparteix tallers i formació per a famílies empresàries i treballadors d’empreses familiars.
Generar harmonia i aconseguir un equip de treball motivat, productiu i eficaç és un dels desafiaments més importants en l’entorn
empresarial i esdevé un dels reptes més grans d’un líder. La comunicació és un dels factors fonamentals en el funcionament eficient
de les organitzacions i juga un paper primordial en la cohesió d’equips.
Continguts i Programa:
· Característiques, estils i processos de la comunicació humana.
· Concepte, definició i estils de lideratge
· Metodologia DISC i els estils de personalitat
· Motivació d’equips DISC
· Tècniques de comunicació. Habilitats, estratègies.
· Pla d’acció i consideracions per al desenvolupament de competències i la seva correcta implementació (Tots els
assistents crearan el seu propi “Pla d’Acció”).
Podeu consultar el programa complert de cadascun dels cursos i realitzar les reserves de plaça a través del web de l’Escola de
la Fundació Oficis de la Carn: http://escolaoficisdelacarn.cat

Nou web GremiCarn
Nou web de GremiCarn, més dinàmica, més intuïtiva, més àgil.
Us animem a visitar el nou web de GremiCarn
www.gremicarn.cat podreu trobar tot allò que us pugui ser
d’utilitat pel vostre dia a dia: les darreres notícies, els cursos de
l’Escola professional, els serveis de GremiCarn, l’Agenda
d’Autocontrol, les cotitzacions de les llotges, el Gras i Magre,
les campanyes promocionals, etc.
Tanmateix, us demanem que la mireu i remeneu i ens envieu
els vostres comentaris i suggeriments, tot allò que trobeu a
faltar i que pugui ser susceptible d’incorporar així ho farem.
Entre tots tindrem el web que necessitem!
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Assessoria d’Assegurances
El Gremi analitza els teus possibles imprevistos per oferir-te
la millor opció en Seguretat i Protecció.

El Gremi, amb la intenció d’oferir-te sempre el millor servei, ha iniciat una campanya per evitar imprevistos a tots els nostres
associats, tant a nivell professional com personal.
Darrerament hem comprovat que no sempre les proteccions existents són les més adients i, lamentablement, ens hem
trobat amb casos on, per culpa d’una mala protecció, l’Associat ha hagut d’assumir, de la seva butxaca, despeses de molta
importància.
És per això que, des del Gremi, hem arribat a un acord amb la nostra Corredoria General Broking perquè, sense cap
compromís per la teva part, puguin analitzar la teva protecció actual en les assegurances que tinguis contractades, tant a
nivell d’empresa com a nivell personal, i que emetin un informe per a tu, on veuràs si la teva protecció és òptima i, si no ho
és, trobar fórmules per poder millorar-les, i evitar-te problemes en el present / futur.
General Broking és la Corredoria amb la que el Gremi treballa des de fa més de 25 anys, amb total satisfacció tant per la
nostra part com per la dels Associats que ja hi confien. Possiblement ja els coneguis, i en cas negatiu, dir-te que són
especialistes en tot tipus d’assegurança, i en especial en el producte de Xarcuteries.
Si ho consideres del teu interès, ens agradaria concertar amb tu una visita amb una persona de l’equip de General Broking
perquè et puguin elaborar l’informe i com a mínim, que tinguis la seguretat de que la teva protecció és la correcte.
Si no és possible concertar una visita personal, en tindríem prou amb que ens escanegis la teva actual pòlissa (que no el rebut)
i ens l’enviïs per mail a l’adreça gremi@gremicarn.cat o ens facis arribar una fotografia del contracte per whatsapp al 609
633 910.
Reiterar-te que no hi ha cap compromís per part teva. Únicament, en els temps que corren, des del Gremi només volem
que els nostres associats gaudeixin de la millor protecció possible, al preu més reduït possible.
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