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Acabem l’any 2022 amb la decisió del Gobierno de España d’eliminar la
bonificació dels 20 cèntims per litre universals per a tots els usuaris amb
l’excepció d’alguns sectors que la mantenen i en la que els Agents Comercials
no hi som inclosos.
 
El Presidente del Consejo General de Agentes Comerciales de
España (CGAC), Manuel Maestre, s’ha posat en contacte amb les principals
petroleres, Cepsa i Repsol, per tal de fer constar l’impacte negatiu d’aquesta
decisió del Gobierno pel nostre col·lectiu.
 
En aquests moments, els descomptes pels agents comercials col·legiats
arriben a 25 cèntims per litre en cas de Cepsa i de 22 cèntims per litre en
cas de Repsol, que son unes condicions superiors de les que pot disposar la
població en general o inclús un autònom pel seu compte i son millors que les
que podíem gaudir els col·legiats fa un any.
 
No obstant, el Consejo continua negociant amb les dos empreses per tal
d’obtenir les millors condicions que permetran esmorteir les conseqüències de
la decisió del Gobierno. En Manuel Maestre també s’ha dirigit de nou a les
ministres d’Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia
Calviño; Transportes, Movilidad y Agenda Sostenible, Raquel Jimenez;
y Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, per demanar ajudes
directes i compensacions pels col·lectius professionals que no son
transportistes.
 
Manuel Maestre també s’ha posat en contacte amb els presidents Lorenzo
Amor d'ATA, Eduardo Abad d'UPTA i amb Yolanda Landaburu- Secretària
General d'UATAE- per poder tenir el recolzament de les organitzacions
representatives d’autònoms. El Presidente ha recordat al Gobierno i a les
organitzacions d’autònoms que “els Agents Comercials no tenim la consideració
de conductors professionals de mercaderies i no obstant, el nostre vehicle és la
nostra eina de treball fonamental pels més de 20.000 Agents Comercials
Col·legiats d’Espanya”.
 
Les condicions actuals vigents fins el dia 31 de març mentre
el Consejo continua negociant tant amb les empreses com el Gobierno son les
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següents:
 
Amb CEPSA  

·  Fins a 25 cèntims per litre de descompte amb  Diesel Òptima i
Gasolina.
·  Fins a 21 cèntims per litre de descompte amb Diesel Gama Star i
gas GLP.

 
Aquest descompte s’acumula amb un descompte parcial en el moment de
proveir de carburant i un descompte que depèn del volum de repostatges que
s’acumula com a saldo a la targeta a final de mes. Per obtenir el màxim de
descompte cal omplir amb més de 30 litres.
Pots demanar la teva targeta en aquest enllaç.
 
Amb SOLRED, i si s’associa i es paga amb la app Wallet, els imports son:
            ·  22 cèntims per litre de descompte amb Diesel Plus i Gasolina.

·  20 cèntims per litre de descompte amb Diesel normal.

Si estàs interessat en demanar la targeta SOLRED contacta amb el Col·legi i te
n’informara.

 Na Pilar Pàmpols, presidenta del COACLld manifesta “ens hem de mantenir ferms en
aquestes negociacions, estem atents i avaluem els temps d’acció per tal d’assolir els
objectius que ens hem establert” .

ESDEVENIMENT

Exposició 'Què tenim sota els peus?'

El Museu de Lleida ha organizado una serie de actividades alrededor de la
exposición  “Qué tenemos bajo los pies? 550 millones de años de evolución en
Ponent y el Pirineo”.
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PROMOCIÓ DEL COL·LEGI

Aquest racó està destinat perquè TU com a col·legiat i com a col·legiada puguis
mostrar a tots els teus companys els productes que comercialitzes i poder
oferir-los.

Posa't en contacte amb el Col·legi i la pròxima setmana TU pots ser el
protagonista d'aquest espai.

FORMACIÓ COL·LEGIAL

Curs: Mos: Microsoft Office Word
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Entendre, comprendre i realitzar operacions per a l'ús professional de
l'eina Microsoft Excel, com ara la creació i l'administració de fulls de
càlcul, l'administració de cel·les de dades i intervals, la creació de
taules, la realització d'operacions amb fórmules i funcions i la creació
de gràfics i objectes.

Més informació

XARXES
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Los autónomos podrían recuperar más
fácilmente el IVA de sus facturas con

estos tres cambios ya en vigor
La Ley de Presupuestos Generales del Estado ha incluido tres cambios en las

condiciones para que una factura sea considerada incobrable de cara a reclamar la
devolución del IVA. Éstos son los nuevos requisitos que deberán cumplir los

autónomos para recuperar el impuesto.

Mès informació

Ofertes de Representació

Us adjuntem una sèrie d'enllaços de ofertes que ens han arribat.

No oblideu que a la web del Col·legi teniu ofertes dins de la Intranet, i del Consejo també
teniu ofertes de representació dins del Portal de empleo.

Ja sabeu que com a col·legiats teniu accés il·limitat a tots els anuncis del portal de Comercial
Jobs. Només heu de registrar-vos com a CANDIDATS des del portal www.comercial-
jobs.com. Si ja esteu inscrits, accediu com a candidats amb el teu USUARI (mail) i la teva
CONTRASENYA. Qualsevol dubte, m'ho dieu i ho mirem.

COAC LLEIDA
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Representació: Sub Agent Sector Ferreteria
Representació: Empresa fabricant de discos desmaquillants
reutilitzables, 100% cotó orgànic, i altres complements de cosmètica
ECO
Representació: Agent comercial per a sector metal·lúrgic
Representació: Agent comercial sector dermocosmètica professional
Representació: Gestor/a Comercial Food Service
Representació: Agent comercial SaaS B2B (Sector Horeca i Estètica)
Representació: AGENT COMERCIAL AUTÒNOM – Sector Puericultura
Representació: Empresa de decoració i vaixella per a l'hostaleria
necessita agents autònoms

 

PATRIMONI CULTURAL DEL
TERRITORI

60a Fira de l’Oli de Qualitat Verge Extra i
les Garrigues
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60a edició de la Fira de l’Oli de Qualitat Verge Extra i les Garrigues, un dels millors
aparadors per a presentar novetats i donar visibilitat als productes agroalimentaris

adreçats al consumidor final, que valora el producte de qualitat i elaborat amb cura i
detall, que representa la tradició, el territori i la modernitat. Showcooking amb

cuiners de prestigi, tasts d'oli i maridatges, cassola de tros popular, Tres Tombs de
Sant Antoni, espectacles infantils i oli experiències, entre altres.

Més informació
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Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Lleida
Xavier Puig i Andreu, 46 25005-Lleida
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