
                             
 

Jornada Laboral FEFAC Girona 

FEFAC i AGFE organitzen el dijous 18 de gener de 16 a 18:30 hores, al Col·legi de Farmacèutics de Girona 
(Carrer Ultònia, 13), una jornada formativa dirigida als seus associats sobre destacats aspectes en l’àmbit 
laboral, que es dividirà en dues parts: 

1a- Temes destacats Conveni Col·lectiu (de 16 a 17h). Assistència gratuïta. 

A càrrec de l’advocat Sr. José Manuel Moya, assessor laboral de l’empresarial en la negociació del Conveni. 

• Els permisos laborals: Repàs als diferents permisos de treball retribuïts i dels seus requisits 
d’aplicació segons el Conveni Col·lectiu Interprovincial i la legislació general vigent.  

• Novetats legals al 2018 per a treballadors/empresaris autònoms. 

2a- Confecció calendari laboral anual oficina de farmàcia (de 17 a 18.30h). 

El titular de farmàcia està obligat a elaborar el calendari laboral durant els primers tres mesos de l’any, amb 
la distribució de la jornada anual aplicable, els dies de treball, de vacances, etc. Quadrar-ho tot es converteix 
en una tasca complexa, que FEFAC vol facilitar als seus socis mitjançant una eina informàtica molt útil per la 
seva elaboració.  

17 h. Confecció i contingut del calendari laboral. Requisits legals. 
  A càrrec del Sr. José Manuel Moya 

• Terminis temporals i formalitats 
• Continguts i límits 
• Obligacions/responsabilitats empresarials 

17:30 h. Presentació de l’Excel per a la realització del calendari laboral i com emplenar-ho 
   A càrrec del Sr. Gustavo Ullán, gerent d’AMC Gestión, empresa col·laboradora de FEFAC. 
 
Assistència a la 2a part: 50 euros per assistent 
 
 
 
 
 
 

Inscripcions: 
Places Limitades. Imprescindible confirmació d’assistència al 93 323 24 22 o via mail: fefac@fefac.cat  
Ingressos: ES32 2100 0842 3102 0056 0336 . Data límit d’ingrés: 15 de gener 
La formació és només per a socis (s’acceptarà l’assistència de no titulars únicament amb l’autorització del 
titular). 

Dia:  Dijous 18 de gener 
Lloc:  Col·legi de Farmacèutics de Girona (Ultònia, 13, Girona) 
Horari:  1a part 16 a 17h. Gratuïta 

2a part 17 a 18.30h. 50€ per assistent 

https://www.google.es/maps/place/Col%C2%B7legi+de+Farmac%C3%A8utics+de+Girona/@41.978711,2.82254,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xea1ee9d9710fae0b?sa=X&ved=0ahUKEwjYoZ7DmbvYAhVCOxQKHbcQCX0Q_BIIgAEwDQ
mailto:fefac@fefac.cat

