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FUNDACIÓ PRIVADA OBRA TUTELAR AGRÀRIA, es va constituir com a associació amb la 

denominació OBRA TUTELAR AGRARIA en data 26 d’octubre de 1928 i declarada Obra Benefica 

Particular Mixta per Ordre de 3 d’abril de 1929. Es va transformar a la forma jurídica de fundació 

amb la seva actual denominació el 18 de desembre de 1996. 

1. número mitjà de persones 

El número mitjà de persones empleades en el curs de l’exercici ha estat el següent: 

 

Categories Homes Dones

Diplomats secció tutela 17 12

Docents qualificats secció tutela 4 2

Serveis secció tutela 1 1

Treballadors no qualificats 13 1

Encarregats secció agrícola 4 0

Especialistes secció agrícola 4 0

Direcció 2 1

Resta personal directiu 1 0

Administració general 2 4

Número mitjà 48 21  

2. Règim retributiu 

La Fundació està sotmesa a tres diferents Convenis col·lectius degut a les seves activitats i el règim 

retributiu es l’adaptat a cada un dels centres i les retribucions estan d’acord amb les establertes a 

cada un dels convenis col·lectius que son: 

- Conveni Col·lectiu d’acció social amb infants, joves, famílies i d'altres en situació de risc     

- Conveni col·lectiu sector agropecuari de Catalunya 

- Conveni col·lectiu d'oficines i despatxos de Catalunya 
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3. Discriminació en l’àmbit laboral 

FUNDACIÓ PRIVADA OBRA TUTELAR AGRÀRIA està compromesa i sempre ha tingut cura per 

la no discriminació en el àmbit laboral i compleix amb les obligacions adreçades a:  

 Aconseguir la igualtat efectiva entre homes i dones (plans d’igualtat). 

 Impedir la discriminació laboral per raó de sexe. 

 Impedir l’assetjament sexual i l’assetjament discriminatori per raó de sexe 

 Garantir els drets de dones i homes a conciliar la vida laboral i familiar 

 Garantir la protecció de la salut i la seguretat de les dones per raó de les situacions de 

maternitat, embaràs i lactància. 

 

 

 

 

 


