
 

Reunions Informatives 

Conveni Col·lectiu Oficines de Farmàcia província de Barcelona 
 

Noves convocatòries a Granollers i Manresa! 
 

Benvolgut/da titular, 
 

El Butlletí Oficial de la Província de Barcelona va publicar el passat 16 d’octubre el Conveni Col·lectiu 
de Treball per a Oficines de Farmàcia de la província de Barcelona per als anys 2018 i 2019, fruit de 
la negociació entre AFB 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 les reunions informatives que tindran lloc a Granollers i Manresa, a banda de les ja 
realitzades a Barcelona, per facilitar la vostra assistència: 
 

Les sessions aniran a càrrec de l’advocat Sr. José Manuel Moya, del despatx Perulles & Moya, 
col·laborador d’AFB en l’àmbit laboral i assessor de l'empresarial a la negociació del Conveni; així com 
el Sr. Antoni Torres, president d’AFB, i el Sr. Ignasi Marcet, responsable de la Junta Directiva d’AFB de 
la Comissió Negociadora del Conveni.. 

 
PIMEC, Granollers dijous, 12 de desembre: 
Hora: 14.30-16.30h. 
Lloc: Pimec, Avda. Sant Julià, 1-3 Despatx 18 Edifici TILMA de 
Granollers 
Inscripcions:  http://bit.do/conveniGranollers 

 
 
PIMEC, Manresa, dimarts, 17 de desembre: 
Hora: 14.30-16.30h. 
Lloc: Pimec:  
Palau Firal de Manresa. C/ Castelladral, 5-7 Pol. Ind. Els Dolors, 
Manresa 
Inscripcions:  http://bit.do/conveniManresa 

 
 

Aquestes conferències estan dirigides exclusivament a titulars de farmàcia. Es demanarà acreditació 
mitjançant DNI del titular. És imprescindible la confirmació d’assistència, al telèfon 93 323 24 22, via 
email afb@afb.cat o bé a través dels enllaços que trobareu  en els dies de convocatòria. 
 
 

Socis:  Assistència gratuïta 
No socis: 65€ per titular assistent.  Data límit ingrés: dos dies abans de la celebració de la reunió.    

  IBAN: ES85 2100 0842 3802 0054 7399 

 

 
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).   
 
Col·laboren: 
  

  

 

 

http://bit.do/conveniGranollers
http://bit.do/conveniManresa
mailto:afb@afb.cat
http://bit.do/noticiesfefac

