Una quarantena d’assistents a Alcarràs a la sisena jornada del cicle ‘Al camp, molt per fer’
Les novetats de la campanya del 2019 al sector agrícola i la campanya
de temporers, eixos de la sisena entrega
JARC (Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya) i Mir&Siurana Assessors van organitzar ahir la sisena jornada del cicle de xerrades ‘Al camp, molt per fer’, amb la
col·laboració d’Ilersap, la Diputació de Lleida i el Grup Romia Llop.
La Sala Centre Major d’Alcarràs va ser l’escenari d’aquesta sisena entrega del cicle, que
va començar a les 19 hores de la tarda i va tractar sobre la campanya de temporers i les
novetats en el conveni del camp. Amb una quarantena d’assistents, la jornada va començar amb una inauguració per part de l’alcalde d’Alcarràs, Miquel Serra, que va agrair
l’objectiu de les jornades “per poder gestionar, de la millor manera possible, el tema dels
treballadors a les nostres empreses”. Acte seguit, es va donar peu a una primera ponència sobre els aspectes jurídics a tenir en compte en la contractació de treballadors al
camp, a càrrec de Sònia Gómez i Alejandra Montegut, cap de la Inspecció Provincial i
cap de la Inspecció Territorial de Treball de Lleida.
La segona ponència va anar a càrrec d’Iris Cabanes, responsable del departament laboral de JARC-COAG, i va tractar sobre l’estat de la negociació del conveni del camp explicant “les repercussions de l’aplicació del salari mínim interprofessional (SMI) de dins el
conveni agropecuari de Catalunya”. Lluís Calvís, responsable del departament laboral de
Mir&Siurana Assessors, va donar una sèrie de recomanacions pràctiques als assistents
detallant “les novetats de la campanya 2019 pel sector agrícola” i va fer un repàs de “les
obligacions generals que existeixen abans d’iniciar una campanya, respecte a les obligacions laborals dels empresaris a l’hora de contractar als treballadors”. La xerrada va acabar amb un torn de preguntes i la clausura de l’acte.
Les jornades continuaran el proper dijous 14 de març a la sala d’actes de l’ajuntament
d’Alguaire, on es parlarà sobre ‘Fiscalitat Agrària’, a càrrec d’Alexandre Mir, assessor fiscal de Mir&Siurana Assessors, i Jordi Vidal, secretari tècnic de JARC-COAG.

