
GESTIÓ

FEFAC

 Reunions de la Junta directiva
Vuit reunions de la Junta Directiva d’AFB
Dues reunions de la Junta Directiva de FEFAC

 Signatura d’acords
II Conveni Col·lectiu d’Oficines de Farmàcia Interprovincial (8 de juny)

Conveni amb Davicare (8 de juny)

Conveni de col·laboració amb la Universitat de Barcelona (16 de juny)

Conveni amb Felupus (28 de juny)

 Formacions FEFAC
Curs de Facebook bàsic i Instagram (15 de juny)

 Reunions amb empreses proveïdores de productes i serveis
Escola Tècnico-Professional Xavier, per formació continua (14 de juny)

Escola Solc Nou per col·laborar en la modalitat FP Dual (14 de juny)

 Comissions
Dues reunions de la Junta Directiva de PIMEC (11 d’abril i 20 de juny)

Reunió Comitè Executiu PIMEC (2 de maig)

Comissió laboral de PIMEC (27 d’abril)

Comissió Assumptes Jurídics i Fiscals de PIMEC (23 de juny)

A continuació, es resumeixen les activitats més destacades de la Federació 
durant els mesos d’abril, maig i juny del 2017, més enllà de la seva tasca 
diària

FEFAC

AGENDA



FEFAC

 Reunions amb l’Administració
Àrea de Farmàcia i del Medicament del Consorci de Salut de Catalunya (20 de juny)

 Assistència a esdeveniments i jornades
Jornada Asociación Progreso de la Dirección (APD): ‘Los retos del sector financiero Business Case: BBVA’ (19 d’abril)

IV Cimera Político-Empresarial contra la Morositat (20 d’abril)

Jornada Global Pound Conference (21 d’abril)

Acte Fedefarma: ‘Ideas 4 you’ (24 d’abril)

Trobada empresarial PIMEC ‘Les pimes, una alternativa atractiva d’inversió?’ (3 de maig)

Jornades científico-professionals SEFAC (4 de maig)

Jornada dels Grups d’actualització permanent del Catàleg d’Accions Formatives del Consorci per a la Formació Contínua (4 de maig)

Jornada de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya ‘Compra Pública d’Innovació’ (4 de maig)

Conferència del Cercle d’Economia ‘El sistema sanitari català. Principals reptes’ (4 de maig)

Fira Healthio 2017: ‘La innovació en l’assistència sanitària’ (5 de maig)

17è Congrés del sector Salut d’AECOC, a Madrid (9 de maig)

Jornada de reflexió PIMEC Serveis Ocupacionals i de Qualificació (18 de maig)

Presentació de l’Estratègia nacional d’atenció primària i salut comunitària del Departament de Salut (22 de maig)

X Fòrum Aprofarm: ‘El Valor de la personalización’ (26 de maig)

Jornada PIMEC: ‘Cap a una nova Reforma Laboral’ (29 de maig)

Sopar solidari PIMEC i Premis Pimes 2017 (6 de juny)

Conferència Fòrum Empresarial Creiem en Catalunya ‘Els empresaris volem saber’ (20 de juny)

Conferència ‘Catalunya i la nova economia’, organitzada per Unidad Editorial (22 de juny)

Participació a l’acte de suport de la candidatura de Barcelona com a seu de l’Agència Europea del Medicament (26 de juny)
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