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Assessora’t de franc amb el Gremi
El Gremi de Restauració, com a entitat representativa del sector, es troba
al servei dels establiments agremiats i
treballa per facilitar la seva activitat empresarial. Per acomplir aquesta missió,
el Gremi disposa d’un equip multidisciplinari especialitzat en l’àmbit de la
restauració i que inclou disciplines com
l’enginyeria, les relacions laborals, el
dret administratiu, la seguretat alimentària, la normativa aplicable als bars i
restaurants, la comunicació i les campanyes de promoció, etc. Aquest equip
atén les necessitats de tots els agremiats i, per fer-ho, disposa d’un catàleg
de serveis gratuïts que els membres del
Gremi poden fer servir sense cap tipus

de limitació; a més, per aquells casos en
què es requereix la tramitació completa
d’expedients o l’anàlisi en profunditat
de les circumstàncies del cas, el Gremi
ofereix aquests serveis d’elevada especialització amb unes tarifes ben competitives.

RELACIONS LABORALS

RELACIONS LABORALS

SERVEIS GRATUÏTS

SERVEIS DE PAGAMENT

Orientació i assessorament en l’àmbit
laboral sobre els aspectes següents,
entre d’altres:
- Classificació professional
- Períodes de prova
- Contractes formatius
- Contractació temporal
- Contractes indefinits
- Excedències
- Condicions de la jornada laboral
- Descans setmanal
- Vacances
- Hores extra
- Retribucions i rangs salarials
- Manutenció
- Plus de transport
- Nocturnitat
- Gratificacions extraordinàries
- Assegurança d’accidents laborals
- Règim disciplinari: faltes i sancions

933 018 891
Per gaudir d’aquest servei gratuït,
truca i concerta una cita amb
l’especialista del Gremi

Actuacions extrajudicials:
- Redacció de contractes
- Redacció de convenis col·lectius
d’empresa
- Anàlisi sobre la rescissió de
contractes
- Actuacions davant la Inspecció de
Treball
- Expedients de Regulació d’Ocupació
(ERO)
- Actuacions disciplinàries
- Elaboració i presentació de recursos
administratius
- Resolució extrajudicial de conflictes

DESCOMPTES

Gaudeix dels millors
espectacles al millor preu
gràcies a l’acord signat pel
Gremi amb PROMENTRADA
El Gremi de Restauració ha arribat recentment
a un acord amb PROMENTRADA per tal que els
agremiats i els treballadors del Gremi puguin
gaudir de descomptes per assistir a teatres,
musicals i altres espectacles a Barcelona. Així,
PROMENTRADA oferirà entre un 15% i un 50%
de descompte per als diferents espectacles
programats, entre d’altres, als teatres Romea,
Condal, La Villarroel i Goya Codorniu. Per
consultar les diferents promocions i comprar
les entrades, només cal entrar al portal web
www.empreses.promentrada.com i introduir
les següents dades d’accés: gremirest (com a
usuari) i descomptes (com a contrasenya).
No us perdeu el millor de l’escena barcelonina
gràcies als descomptes que us ofereixen el
Gremi i PROMENTRADA!

Actuacions judicials:
- Impugnació de sancions
- Reclamacions lligades a
acomiadaments
- Reclamacions de la Seguretat Social

EL CRÈDIT / La Villarroel
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