Reunió Informativa
Conveni Col·lectiu Oficines de Farmàcia Interprovincial
(Girona, Tarragona i Lleida)
Benvolgut/da associat,
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar el passat 18 de setembre el III Conveni
Col·lectiu de Treball per a Oficines de Farmàcia de les províncies de Girona, Lleida i Tarragona
per als anys 2018 i 2019, fruit de la negociació entre AGFE, AFET i AFELL i els sindicats.
Per tal d’explicar-vos de primera mà les novetats i canvis que introdueix el nou acord que regeix
les relacions laborals entre oficines de farmàcia i els seus empleats i resoldre els vostres
dubtes, us convoquem a la reunió informativa (amb una durada aproximada d’hora i mitja)
que tindrà lloc al Col·legi de Farmacèutics de Lleida.

Dia:
Lloc:

Dimarts 03 desembre
Col·legi de Farmacèutics de Lleida
(Plaça Ramon Berenguer IV, 9, 25007 Lleida)
Horari: 15 a 16:30h jornada

Les sessions aniran a càrrec de l’advocat Sr. José Manuel Moya, del despatx Perulles & Moya,
col·laborador de FEFAC en l’àmbit laboral i assessor de l'empresarial a la negociació del
Conveni. Hi seran presents el Sr. Antoni Torres, president de FEFAC, i el Sr. Ramon Anadon,
president d’AFELL per atendre consultes dels associats.
Inscripcions:
La jornada està dirigida exclusivament a titulars de farmàcia associats a AFELL. (S’acceptarà
l’assistència de no titulars únicament amb l’autorització del titular)
Places limitades. És imprescindible la confirmació d’assistència en el següent enllaç:
http://bit.do/lleidajornada o per telèfon al 93 323 24 22 o bé per mail a: fefac@fefac.cat

Aquesta informació s'ha enviat a través de la newsletter de l'empresarial a tots els socis donats
d'alta al servei diari de notícies. Si encara no gaudeixes del servei de notícies de la Federació,
només cal que omplis el formulari d'inscripció: http://bit.do/noticiesfefac (no oblidis revisar
la teva bústia de correu electrònic per confirmar la subscripció).
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