ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ PER A LA GESTIÓ DE LES CAMPANYES
AGRÀRIES DE TEMPORADA ENTRE EL DEPARTAMENT D’EMPRESA I
OCUPACIÓ, A TRAVÉS DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA, I LES
DIPUTACIONS DE LLEIDA, TARRAGONA, GIRONA I BARCELONA, UNIÓ DE
PAGESOS DE CATALUNYA, JOVES AGRICULTORS I RAMADERS DE
CATALUNYA, ASSOCIACIÓ AGRÀRIA DE JOVES AGRICULTORS (ASAJATARRAGONA),
ASSOCIACIÓ
D’EMPRESARIS
AGRARIS
DE
LLEIDA,
ASSOCIACIÓ CATALANA D’EMPRESARIS DE FRUITES I HORTALISES
(AFRUCAT), COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA, I UNIÓ GENERAL
DE TREBALLADORS DE CATALUNYA
Barcelona, 26 de juny de 2013
REUNITS:
D’una part, l’Honorable Senyor Felip Puig i Godes, conseller d’Empresa i Ocupació de
la Generalitat de Catalunya, segons el Decret 166/2012, de 27 de desembre, pel qual
es nomenen la vicepresidenta del Govern, els consellers i conselleres dels
departaments de la Generalitat de Catalunya i el secretari del Govern; i actuant d’acord
a les competències que li confereix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya.

D'altra part, l'Excel·lentíssim Senyor Salvador Esteve i Figueras, president de la
Diputació de Barcelona, actuant en nom i representació de la Corporació, d'acord amb
el punt 2.4.e) del Decret de la Presidència 882/13, de data 14 de febrer de 2013, que
aprova la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al
BOP de data 19 de febrer de 2013; i assistit per la secretària general, senyora Petra
Mahillo García, en virtut de les facultats conferides en el punt catorzè, apartat sis, del
Decret de la Presidència de data 2 de maig de 2012, núm. 3538/12, sobre delegació
de funcions de Secretaria (BOPB de 16 de maig de 2012).
D’altra part, l’Il·lustríssim Senyor Joan Reñé i Huguet, president de la Diputació de
Lleida, elegit en data 11 de juliol de 2011, i en virtut d’aquest nomenament i de
conformitat amb el que preveu l’article 34. 1 b), de la Llei 7/1985, reguladora de les
bases del règim local, en relació amb l’article 90.4 del Decret legislatiu 2/2003, que
aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
D’altra part, l’Il·lustríssim Senyor Josep Poblet i Tous, president de la Diputació de
Tarragona, elegit el 8 de juliol de 2011 d’acord amb el estableix la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, de 28 de novembre de 1986, i la Llei
orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general, a conseqüència de les
eleccions municipals fetes el dia 22 de maig de 2011.
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D’altra part, l’Il·lustríssim Senyor Joan Giraut i Cot, elegit president de la Diputació de
Girona, per acord del Ple de 29 de gener de 2013.
D’altra part, el Senyor Joan Caball i Subirana, coordinador nacional de la Unió de
Pagesos de Catalunya, elegit al Consell Nacional, reunit el 14 d’abril del 2012;
nomenament que comporta la representació legal a tots els efectes de l’entitat.
D’altra part, el Senyor Francesc Boronat Sans, president de Joves Agricultors i
Ramaders de Catalunya (JARC), segons acord de l’assemblea anual, de data 1 de
març de 2013, actuant en nom i representació d’aquesta organització.
D’altra part, el Senyor Albert Castell Miró, president de l’Associació Agrària de Joves
Agricultors (ASAJA - TARRAGONA), en virtut de nomenament per acord de l’acta
fundacional, de 28 de gener de 1999, actuant en nom i representació d’aquesta
organització.
D’altra part, el Senyor Pere Roqué Oró, president de l’Associació d’Empresaris Agraris
de Lleida (AEAL), segons acord de la junta directiva, de data 11 de gener de 2007, i
actuant en nom i representació d’aquesta organització.
D’altra part, el Senyor Vicente Yepes Vargas, president de l’Associació Catalana
d’empreses de fruita i hortalisses (AFRUCAT), segons acord adoptat per l’assemblea
general de l’entitat, en data 22 de febrer de 2012, i facultat per a aquest acte per acord
de la junta directiva en reunió de 22 de febrer de 2013.
D’altra part, el Senyor Joan Carles Gallego Herrera, secretari general de la Comissió
Obrera Nacional de Catalunya, tal i com consta a l’acta del X Congrés de CCOO de
Catalunya celebrat a Barcelona els dies 14, 15 i 16 de desembre de 2012.
D’altra part, el Senyor Josep Maria Álvarez Suárez, secretari general de la Unió
General de Treballadors de Catalunya, tal i com acrediten els estatuts aprovats al XIII
Congrés de la UGT de Catalunya i elevats a públic davant notari, el 30 de juny de
2009.

MANIFESTEN:
I.- Que l’any 2005, el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), amb la finalitat
d’aconseguir una bona organització de les campanyes de persones treballadores del
camp català i molt en concret la Campanya de la fruita dolça de Lleida, va portar a
terme un seguit d’actuacions i reunions de treball amb les organitzacions empresarials
i sindicals del sector agrícola català. En aquestes reunions es va anar debatent i
formulant un seguit de propostes d’actuació que finalment van ser acceptades per
totes les parts.

2

II.- Que, com a resultat d’aquestes reunions, l’any 2005 es va subscriure el primer
Acord marc de col·laboració entre el SOC i les organitzacions empresarials Unió de
Pagesos de Catalunya (UP), Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC),
Associació Agrària de Joves Agricultors (ASAJA), i l’Institut Agrícola Català de Sant
Isidre, i les organitzacions sindicals Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO) i
la Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT) per a la gestió de les campanyes
de persones treballadores del camp català.
III.- Que l’any 2005, les organitzacions empresarials i sindicals signants de l’Acord
marc, signaren l’Acord interprofessional sobre matèries concretes de les persones
treballadores de temporada del sector agrari de Catalunya per a la Campanya de l’any
2005, amb un seguit de clàusules que posteriorment van ser introduïdes en el Conveni
col·lectiu del sector. Destaquen l’obligació de formalitzar per escrit tots els contractes
de les campanyes, i el compromís de les empreses de proporcionar un habitatge digne
a les persones que acudien a treballar des d’una distància superior a 75 Km.
IV.- Que aquest mateix any 2005 es crea, a proposta i liderat pel SOC, la Mesa de les
Campanyes Agràries que integrava la UP, la JARC, ASAJA, CCOO, la UGT, el
Departament d’Agricultura, la Direcció General per a la Immigració del Departament de
Benestar Social i Família, la Inspecció de Treball de Catalunya i el SOC. Posteriorment
s’hi ha afegit l’Associació d’empresaris agraris de Lleida (AEAL) i l’Associació
Empresarial de Fruita de Catalunya (AFRUCAT).
V.- Que l’any 2007 es signà un segon Acord marc de renovació de la col·laboració que
s’ha anat prorrogant anualment, fins a la data.

VI.- Que la participació dels ajuntaments en la Campanya de la fruita dolça de Lleida
s’ha institucionalitzat anualment amb una assemblea d’ajuntaments convocada pel
SOC i presidida pel delegat del Govern de la Generalitat, on s’ha donat el tret de
sortida de la campanya i se n’han debatut i analitzat els requeriments.
VII.- Que la col·laboració entre el SOC, les entitats locals i les organitzacions
empresarials i sindicals del camp català s’ha materialitzat fins a l’any 2011 en forma de
convocatòria pública per a la contractació de demandants a través de plans
d’ocupació; o bé, mitjançant convenis de col·laboració bilaterals amb les esmentades
entitats.
VIII.- Que aquest model d’intervenció i cooperació interadministrativa amb els agents
del sector s’ha valorat positivament per totes les parts, ja què ha permès assolir una
millora en el conjunt dels processos d’intermediació laboral, d’acolliment en el territori,
de la gestió dels fluxos migratoris i de la presència ordenada de les persones
treballadores de temporada.
IX.- Que l’any 2012, donada la inexistència de plans d’ocupació, es va utilitzar el
Programa de col·laboració social per tal de donar continuïtat al model de gestió de les
campanyes.
X.- Que tant les organitzacions empresarials com els agents socials van adaptar les
seves actuacions als recursos propis. l el Servei d’Ocupació de Catalunya va fer
l’esforç d’adaptar-se al nou model, oferint el mateix servei d’intermediació i
contractació. El SOC va comptar amb la col·laboració financera de la Diputació de
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Lleida que va aportar recursos econòmics per permetre als ajuntaments afectats per la
campanya que s’hi van acollir, seguir fent les tasques que any rere any realitzaven.
XI.- Que, atesa la reducció dels pressupostos destinats a les polítiques actives
d’ocupació i l’èxit d’acollida i participació econòmica de la Diputació de Lleida envers
els ajuntaments implicats en la campanya, és convenient per a aquest any 2013,
ampliar aquest mateix model de col·laboració a les diputacions de Barcelona, Girona i
Tarragona.
Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per l’eficàcia d’aquest Acord marc
que subscriuen amb subjecció a les següents
CLÀUSULES:
Primera. Objecte:
La signatura d’aquest Acord marc té per objecte reafirmar la voluntat de donar
continuïtat i aprofundir en el model de gestió de campanyes agràries de temporada
que es desenvolupa a Catalunya, així com reafirmar la voluntat de les parts signatàries
de donar continuïtat a la Mesa de les Campanyes Agràries com a àmbit de debat i de
presa de decisions sobre el desenvolupament de les campanyes agràries de
temporada que es desenvolupa a Catalunya.
Segona. Descripció de les actuacions:
1.- El Servei d’Ocupació de Catalunya realitzarà la intermediació laboral a través de les
seves oficines de Treball i l’oficina coordinadora de la campanya, que depèn
directament del Servei Territorial corresponent.
2.- El Servei d’Ocupació de Catalunya podrà signar convenis bilaterals de col·laboració
amb les organitzacions empresarials i sindicals esmentades on es concretin els
compromisos de les parts.
3.- Les diputacions podran recolzar els municipis on es desenvolupin les campanyes i,
si escau, articularan els mecanismes per facilitar l’execució de programes de
col·laboració social amb el suport per part del SOC en la gestió del programa. Aquests
programes de col·laboració social podran servir per a les oficines municipals de les
campanyes dels ajuntaments i/o per a la gestió dels allotjaments de les diferents
localitats.
4.- Les organitzacions empresarials i sindicals esmentades podran realitzar, entre
altres, les actuacions següents
Facilitar informació relacionada amb les campanyes tant a les empreses com a les
persones interessades en treballar a les campanyes agràries de temporada.
Realitzar processos d’intermediació en col·laboració amb el Servei d’Ocupació de
Catalunya, mitjançant la signatura de convenis bilaterals amb l’esmentat Servei i les
organitzacions empresarials.
Contribuir a la gestió dels fluxos migratoris i a la presència ordenada en el territori de
les persones que volen treballar com a temporeres a les campanyes.
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Vetllar pel compliment dels convenis dels sectors i la resta de la normativa laboral, en
especial les condicions de salut laboral de les persones treballadores. Així com per les
condicions dels allotjaments.
Vetllar perquè les empreses agràries facilitin un allotjament digne a totes les persones
contractades per treballar a les campanyes agràries de temporada a Catalunya, quan
el seu domicili habitual de residència es trobi a una distància superior als 75 km del
lloc de treball.
Totes aquelles altres actuacions fruit de la mateixa naturalesa de les organitzacions
signants.
Tercera. Seguiment de l’Acord marc:
El seguiment d’aquest Acord es realitzarà al si de la Mesa de les Campanyes Agràries
de temporada a Catalunya que, com a mínim, es reunirà dues vegades l’any, la
primera a l’inici de les campanyes i la segona quan finalitzin, per tal de fer-ne
l’avaluació. Aquestes reunions es convocaran des de la direcció del Servei d’Ocupació
de Catalunya.
Quarta. Terminis d’execució:
Les actuacions objecte d’aquest Acord s’executaran durant el període comprès entre la
data de la signatura i la d’extinció d’aquest Acord.
Cinquena. Extinció:
L’Acord es podrà extingir per mutu acord de les parts, per impossibilitat sobrevinguda
per desenvolupar les activitats previstes en aquest Acord o bé per denúncia de
qualsevol de les parts, que haurà de ser comunicada de forma fefaent.
Sisena. Vigència:
Aquest Acord produirà efectes des del moment de la seva signatura. Tindrà vigència
des de la seva signatura fins al 31 de desembre de 2013 i es prorrogarà
automàticament sempre que no sigui denunciat per alguna de les parts signatàries.
Seran causes de rescissió anticipada del conveni, les següents:
a) L'incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en
l’Acord marc.
b) El mutu acord de les parts que s’instrumentarà per escrit.
c) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment a les
seves clàusules.
d) La denúncia prèvia, amb dos mesos d’antelació a la data de rescissió, de
qualsevol de les dues parts.
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En cas de rescissió anticipada, les parts, mitjançant la Mesa de les Campanyes,
acordaran la resolució de les actuacions realitzades abans de la data de la rescissió.

Setena. Resolució i interpretació:
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació d’aquest Acord, o
l’incompliment dels compromisos que es derivin del present Acord, es resoldran de
mutu acord entre les parts i si aquest no és possible, es sotmetran a la jurisdicció
contenciosa-administrativa

Les parts accepten les clàusules precedents i, en prova de conformitat, signen dotze
exemplars de l’Acord, a un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Felip Puig i Godes
Conseller d'Empresa i Ocupació

Salvador Esteve i Figueras
President de la Diputació de Barcelona

Joan Reñé i Huguet
President de la Diputació de Lleida

Josep Poblet i Tous
President de la Diputació de Tarragona

Joan Giraut i Cot
President de la Diputació de Girona
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Joan Caball i Subirana
Coordinador nacional de la Unió de Pagesos

Francesc Boronat i Sans
President de Joves Agricultors i Ramaders de
Catalunya

Albert Castelló i Miró

Pere Roqué Oró

President de l'Associació Agrària de Joves
Agricultors ASAJA - TARRAGONA

President de l'Associació d'Empresaris Agraris de
Lleida - AEAL

Vicente Yepes i Vargas

Joan Carles Gallego i Herrera

President de l’Associació Empresarial de Fruita
de Catalunya (AFRUCAT)

Secretari general de la Comissió Obrera Nacional
de Catalunya

Josep Maria Àlvarez i Suárez
Secretari general de la Unió General de
Treballadors de Catalunya
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