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Concello de Vigo
JOSE RIESGO BOLUDA, SECRETARIO XERAL DO PLENO DO CONCELLO DE
VIGO,
CERTIFICA: Que o Pleno do Concello, en sesión ordinaria (agosto) do día 5 de
setembro de 2018, adoptou o seguinte acordo:
11.- PROPOSTA DE DESIGNACIÓN DE MEMBROS CORPORATIVOS NA
COMISIÓN PARITARIA DE SEGUIMENTO DO CONVENIO E NA COMISIÓN
PARITARIA DE FORMACIÓN. EXPTE. 16360/101 (REXISTRO PLENO
1843/1101
ANTECEDENTES: En data 28 de agosto de 2018, a técnica de Admón. Xeral-xefa do
departamento administrativo da Alcaldía, co conforme do concelleiro delegado de
Xestión Municipal, emite o seguinte informe proposta,
“O Convenio Colectivo dos Empregados integrados no cadro de persoal do Concello
de Vigo, aprobado polo Pleno en sesión de 4 de agosto de 1995 menciona no seu
artigo 4 á COMISIÓN PARITARIA DE SEGUIMENTO DO CONVENIO que ten como
funcións, entre outras, a vixilancia e seguimento do cumprimento do
acordo/convenio e a interpretación dos seus preceptos, o mesmo artigo advirte que
estará integrado por un máximo de cinco membros da Corporación e outros cinco
que designan os sindicatos que teñan representación no Concello. Procede, en
consecuencia, efectuar a designación dos membros corporativos.
O Convenio Colectivo dos Empregados integrados no cadro de persoal do Concello
de Vigo, aprobado polo Pleno en sesión de 4 de agosto de 1995 menciona no seu
artigo 42 á COMISIÓN PARITARIA DE FORMACIÓN que ten como funcións, entre
outras, a elaboración, programación e seguimento dos plans de formación e a
proposta dos cursos de capacitación que considere precisos en cada servizo, o
mesmo precepto advirte que, baixo a Presidencia do Alcalde ou Concelleiro no que
delegue, a Comisión intégrase por catro membros corporativos do Concello dunha
parte e, doutra, por outros catro da representación unitaria de persoal, procede, en
consecuencia, efectuar a designación dos representantes corporativos.
De conformidade co art. 38.c) do RD 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se
aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico da
Corporacións Locais, o Pleno do Concello de Vigo, en sesión extraordinaria do 29 de
xuño de 2015 acordou:
“Primeiro.- Designar como membros corporativos na COMISIÓN PARITARIA DE
SEGUIMENTO DO CONVENIO ós seguintes Concelleiros/as.
D. Javier Pardo Espiñeira
D. Santos Hector Rodriguez Díaz
D. David Regades Fernández
D. Carlos López Font
Un concelleiro/a designado pola Voceira do Grupo Municipal do PP
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Segundo.- Designar como representantes do Concello na COMISIÓN PARITARIA DE
FORMACIÓN ós seguintes Concelleiros/as:
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D. Javier Pardo Espiñeira
D. Santos Hector Rodriguez Díaz
D. David Regades Fernández
Un concelleiro/a designado pola Voceira do Grupo Municipal do PP”
No punto terceiro deste acordo facultábase o Alcalde para ditar resolución de
nomeamento da voceira nomeada, a proposta do seu grupo municipal. Esta
resolución, da que se deu conta ó Pleno do Concello, ditouse con data 18/08/15.
Con data 9 de xullo de 2018, o entón concelleiro do grupo municipal socialista, D.
David Regades Fernández achegou escrito de renuncia á súa condición de
concelleiro como consecuencia do seu nomeamento como Delegado Especial do
Estado do Consorcio da Zona Franca de Vigo, de cuxa renuncia tomou
coñecemento o Pleno en sesión ordinaria do día 18 de xullo de 2018.
Esta circunstancia de perda de condición de concelleiro esixe o pronunciamento do
Pleno sobre a renovación dos membros corporativos en ditos órganos.
En uso das atribucións que esta Concellería ten delegadas en materia de xestión
municipal por Decreto da Alcaldía de 19 de xuño de 2015 propoño ó Pleno a
adopción do seguinte....”
Deseguido a funcionaria asinante emite a proposta que figura na parte dispositiva
deste acordo.
A Comisión Informativa de Réxime Interior, Seguridade e Mobilidade, na súa sesión
do 30 de agosto de 2018, ditaminou favorablemente a citada proposta.
VOTACIÓN: Con dezaseis votos a favor dos membros do grupo municipal Socialista,
señores e señoras Abelairas Rodríguez, Alonso Suárez, Aneiros Pereira, Blanco
Iglesias, Caride Estévez, Fernández Pérez, Iglesias González, Lago Rey, López Font,
Marra Domínguez, Rivas González, Rodríguez Díaz, Rodríguez Escudero, Rodríguez
Rodríguez, Silva Rego e a Presidencia, e dez abstencións dos membros do grupo
municipal do Partido Popular señores e señoras Egerique Mosquera, Fidalgo
Iglesias, Figueroa Vila, Gago Bugarín, González Sánchez, Muñoz Fonteriz e Piñeiro
López, e mais dos membros do grupo municipal de Marea de Vigo, señores e
señora Jácome Enríquez, López Barreiro e Pérez Correa, adóptase o seguinte,
ACORDO:
Primeiro.- Designar como membro corporativo na COMISIÓN PARITARIA DE
SEGUIMENTO DO CONVENIO, en substitución de D. David Regades Fernández, ó
concelleiro D. Ángel Rivas González.
Segundo.- Designar como membro corporativo na COMISIÓN PARITARIA DE
FORMACIÓN, en substitución de D. David Regades Fernández, ó concelleiro D.
Carlos López Font.
Terceiro.- Dar traslado do presente acordo ós interesados e entes ou órganos
afectados, así como, ós voceiros dos grupos políticos municipais.
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E para que así conste expido esta certificación de orde e co visto e prace do Excmo.
Sr. Alcalde, coa salvidade do artigo 206 do Regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, en Vigo á data da sinatura
dixital.
am
Vº e Pr.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez.
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