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L’empresari Pere Chias, nou president
del Gremi de Restauració de Barcelona
L’empresari Pere Chias Suriol és, des
del passat 3 de març, el nou president
del Gremi de Restauració de Barcelona,
tal com es va acordar en el decurs de
l’Assemblea General Extraordinària celebrada a la seu de l’entitat. “És tot un
honor que els meus companys i companyes hagin dipositat en mi la responsabilitat de liderar el sector de la restauració”, va explicar el president Chias en
finalitzar l’Assemblea.
Amb l’elecció del nou president i la renovació dels òrgans de govern es dóna
per conclòs el procés electoral iniciat
amb motiu de la renúncia del president
anterior, Gaietà Farràs, després de 18
anys al capdavant de l’entitat. En reconeixement a la seva trajectòria empresarial i a la seva dedicació al Gremi, Farràs va ser nomenat president d’honor.

El president del Gremi, l’empresari Pere Chias, en
acabar l’Assemblea General Extraordinària.
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El president Chias va voler aprofitar
l’ocasió per expressar la seva gratitud
envers Farràs i valorar la modernització
del Gremi produïda sota el seu mandat:
“el meu objectiu és engrandir aquesta
tasca de modernització perquè el Gremi pugui atendre millor les necessitats
dels establiments agremiats”, va afegir.
Pere Chias Suriol, nascut a Barcelona l’any 1953, casat i amb 3 fills, dirigeix actualment el restaurant La Font
de Prades, situat al Poble Espanyol de
Montjuïc. Membre del Gremi de Restauració des dels anys 80, ha format part
de la Junta Rectora durant tota la presidència de Gaietà Farràs.
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El nomenament del nou president,
als mitjans de comunicació

NOUS SERVEIS

L’enginyeria del catedràtic
Josep Maria Servent
prestarà serveis als
establiments agremiats
A fi d’oferir uns serveis més útils als seus membres, el Gremi comptarà en endavant amb el
suport tècnic de l’estudi d’enginyeria i arquitectura Studios Central Park. Gràcies a l’acord assolit, els establiments agremiats podran gaudir
d’assessorament gratuït i de preus especials
per a la resta de serveis. A més, el seu responsable, Josep Maria Servent, participarà en nom
del Gremi a les diferents comissions creades en
el marc de l’Ordenança de terrasses.

INCENTIUS FISCALS

Es crea una tarifa plana
de 100€ de cotització a
la Seguretat Social per
promoure l’ocupació
Des del 25 de febrer de 2014 i fins l’acabament
de l’any, el Govern de l’Estat posa a disposició
de les empreses de tots els sectors una nova
eina per promoure la creació d’ocupació estable: la tarifa plana de 100 euros de cotització a la
Seguretat Social. Els nous llocs de treball poden
ser a temps complet o parcial i s’exigeix que es
tracti de creació neta d’ocupació.
La quota empresarial en concepte de contingències comunes serà de 100 euros mensuals
en els supòsits de contractes a jornada completa i d’entre 50 i 75 euros mensuals per als
casos de contractació a temps parcial. Aquestes reduccions s’aplicaran durant un període
de 24 mesos; posteriorment, les empreses
amb menys de 10 treballadors podran continuar gaudint d’incentius en aquest sentit per als
casos de contractació indefinida.
Per més informació, contacteu amb l’equip del Gremi.
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