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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
RESOLUCIÓ EMO/3063/2015, de 23 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de
l’acord de pròrroga i de modificació del Conveni col·lectiu de treball de clubs de natació de Catalunya
2012-2014 (codi de conveni núm. 79001305011995).
Vist el text de l'acord de pròrroga fins a 31 de desembre de 2016, i de modificació dels articles 11 i 30 apartat
c) del Conveni col·lectiu de treball de clubs de natació de Catalunya 2012-2014, subscrit, en data 10 de
desembre de 2015, per la part empresarial pels representants de l'Associació empresarial de Clubs de Natació
de Catalunya, i per la part social pels representants de FES-UGT (Federació de Serveis de la UGT) i de la
Federació de Serveis Ciutadania-CCOO, i d'acord amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret
legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de l'Estatut dels treballadors;
l'article 2 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de
treball; el Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració del Departament d'Empresa i Ocupació, i l'article
6 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya,

Resolc:

--1 Disposar la inscripció de l'acord esmentat en el Registre de convenis i acords col·lectius de treball de
la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, amb notificació a la Mesa Negociadora.
--2 Disposar la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb el compliment previ
dels tràmits pertinents.

Barcelona, 23 de desembre de 2015

Jordi Miró i Meix
Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

Transcripció literal del text signat per les parts

Acta de la Mesa negociadora del Conveni col·lectiu laboral de clubs de natació de Catalunya 2012-2014

Assisteixen:
Per CCOO:
Titulars:
Sra. Mª Rosa García Bort, Sra. Àngela Rodríguez, Sr. Jordi Cibeira, Sr. Màxim Pujade, Sr. Sergio Sánchez
Martínez.
Assessor:
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Sr. Miguel Rubio.
Per UGT:
Titulars:
Sr. Jaume Gil Saumell, Sr. Óscar Alegría Vidal, Sr. Domingo Cano, Sr. José Luis Gándara, Sr. Jordi Colet Mir.
Per Associació empresarial de Clubs de Natació de Catalunya:
Titulars:
Sr. Josep Ruiz, Sr. David Pou, Sr. Javier Honorato, Sra. Cristina Corral, Sr. Isaac Fulguet, Sr. Xavier Lorenzo,
Sr. Julia.n García, Sr. Joan Antoni Valera, Sra. Elisenda Pascual, Sra. Belén Romero.
Assessor:
Sr. Javier Ibars
Secretaria de la Comissió:
Yésika Aguilar Granados

A Barcelona, a 10 de desembre de 2015, en la seu de Comissions Obreres, sent les 11:00 hores, es reuneixen
els representants dels sindicats FES-UGT (Federació de Serveis de la UGT) i Federació de Serveis CiutadaniaCCOO, i l'Associació empresarial de Clubs de Natació de Catalunya.
Oberta la sessió, la mateixa es desenvolupa d'acord amb el següent ordre del dia:
1. Votació i signatura, si s'escau, de la pròrroga del Conveni laboral de clubs de natació de Catalunya.
2. Votació i aprovació, si s'escau, de la modificació dels articles 11 i 30 apartat c) del Conveni laboral de clubs
de natació de Catalunya 2012-2014.
3. Substitució de representants de l'Associació empresarial de Clubs de Natació de Catalunya, de FES-UGT
(Federació de Serveis de la UGT) i de Federació de Serveis Ciutadania-CCOO.
4. Autorització i delegació en la persona de la secretària de la realització dels tràmits de registre i publicitat en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Primer
Votació i signatura, si s'escau, de la pròrroga del Conveni laboral de clubs de natació de Catalunya:
Tots els membres de la Mesa negociadora, aproven per unanimitat la pròrroga del Conveni col·lectiu de clubs
de natació de Catalunya 2012-2014 fins a 31 de desembre de 2016.

Segon
Votació i aprovació, si s'escau, de la modificació dels articles 11 i 30 apartat c) del Conveni laboral de clubs de
natació de Catalunya 2012-2014.
S'acorda per unanimitat modificar l'article 11 (promoció del personal dels clubs de natació) i l'article 30 apartat
c) (permisos retribuïts), en els següents termes:

Article 11. Promoció del personal dels clubs de natació
S'acorda com a criteri d'ascens, promoció i ampliacions de jornada dels clubs de natació, donar preferència als
treballadors i treballadores del propi club, per tal que siguin aquests els que ocupin les vacants o llocs de
treball de nova creació o ampliïn la seva jornada laboral, que es puguin produir en la seva mateixa àrea
(administració, manteniment, esportiva, o en una altra), quan compleixin els requisits necessaris.
L'ampliació de jornada o provisió de vacants per als llocs de treball de direcció o que impliquin un
comandament són de lliure designació per part de l'empresari. No obstant això, es pot convocar concurs entre
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els treballadors.
Per a la resta de treballadors, quan el club necessiti cobrir un lloc de treball o cobrir una ampliació de jornada
d'un lloc existent, ho comunicarà als treballadors del club, per tal de complir els criteris de preferència en la
promoció o ampliació de jornada i la valoració de la formació i experiència. El club valorarà els aspirants
atenent a:
La superació satisfactòria de les proves que es produeixin a l'efecte.
La titulació requerida per al lloc de treball.
El coneixement del lloc de treball, les funcions a desenvolupar i l'experiència per desenvolupar les funcions, per
haver realitzat substitucions, o altres situacions.
La formació contínua i de reciclatge, mitjançant la participació i superació de les accions formatives
promogudes pel propi club o la formació que hagi pogut adquirir el treballador voluntàriament fora del club.
El club informarà els representants dels treballadors dels processos de selecció dels llocs de treball vacants (no
suplències) que es realitzin, i de les ampliacions de jornades que es produeixin.

Article 30 c). Permisos retribuïts
S'estableix un permís retribuït, de 24 hores de durada, a favor de tots els treballadors contractats a temps
complet, compresos en l'àmbit d'aplicació del present conveni, per a assumptes propis. Per al personal
eventual, o contractes a temps parcial s'aplicarà la proporció que resulti de la durada del seu contracte o de la
seva jornada respectivament.
El gaudi de l'esmentat permís haurà de tenir lloc, necessàriament, dins de la jornada laboral del treballador.
El treballador que desitgi utilitzar l'esmentat permís haurà de sol·licitar-lo amb una antelació mínima de tres
dies a la Direcció del centre, a fi de possibilitar la seva substitució i no perjudicar l'organització del servei.
Quan el permís retribuït per a assumptes propis s'utilitzi per a visites mèdiques del propi treballador o dels
seus ascendents o descendents, n'hi haurà prou amb un preavís mínim de 24 hores.
En el supòsit de què a l'acabament de la relació laboral el treballador hagi gaudit de més hores de les que li
corresponien, el club podrà deduir de la liquidació el valor econòmic de les mateixes calculat a raó de l'hora
ordinària.

Tercer
Substitució de representants de l'Associació empresarial de Clubs de Natació de Catalunya, de FES-UGT
(Federació de Serveis de la UGT) i de Federació de Serveis Ciutadania-CCOO.
S'acorda per unanimitat designar en representació de l'Associació empresarial de Clubs de Natació de Catalunya
com a membres titulars a:
Sr. David Pou.
Sr. Javier Honorato.
Sra. Cristina Corral.
Sr. Isaac Fulguet.
S'acorda per unanimitat cessar en representació de l'Associació empresarial de Clubs de Natació de Catalunya
com a membres titulars a:
Sr. Jaume Roca.
Sr. Javier Ibars.
Sr. José Fernández.
Sr. Joan Rascón.
S'acorda per unanimitat designar en representació de FES-UGT (Federació de Serveis de la UGT) com a
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membres titulars a:
Sr. Domingo Cano.
Sr. José Luis Gándara.
Sr. Jordi Colet Mir.
S'acorda per unanimitat cessar en representació de FES-UGT (Federació de Serveis de la UGT) com a membres
titulars a:
Sra. Rosa Mª Carrasco Dámaso.
Sr. Pablo Roldán.
Sra. Montserrat Renom Liñán.
S'acorda per unanimitat designar en representació de Federació de Serveis Ciutadania-CCOO com a membres
titulars a:
Sr. Màxim Pujade.
Sra. Àngela Rodríguez.
Sr. Jordi Cibeira.
S'acorda per unanimitat cessar en representació de Federació de Serveis Ciutadania-CCOO com a membres
titulars a:
Sr. Daniel Gómez Arias.
Sr. Oscar Romero Macías.
Sra. Mª Carmen Miranda Gutiérrez.

Quart
Autorització i delegació en la persona de la secretària de la realització dels tràmits de registre i publicitat del
conveni col·lectiu en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
S'acorda per unanimitat delegar en la secretària de la Mesa negociadora, Sra. Yésika Aguilar, la remissió
d'aquest acta al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, als efectes del seu registre
i que s'ordeni, així mateix, la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya d'aquest acord.
Sense més temes que tractar, s'aixeca la sessió a les 13:00 hores, de la qual s'estén la present acta que
signen els representants de cada organització i la Sra. Aguilar, Secretària de la Mesa.

(16.004.045)
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