Acta de la Asamblea General Ordinaria del 14 de Marzo de 2015
A las 12:00, en el Centro Sociocultural e Xuvenil O Ensanche, Frei Rosendo Salvado, 14-16 bajo,
Santiago de Compostela, en segunda convocatoria se declara abierta la Asamblea General
Extraordinaria (AGE) del Colegio Oficial de Ingenieras e Ingenieros Químicos de Galicia
(COEQGa).

Preside la AGO el Presidente, Antonio Cuevas Iglesias, actuando como secretario el Secretario del
COEQGa, Ángel Rodríguez López.
Asistentes: en lista
La AGO fue convocada mediante correo electrónico y publicación en la web del COEQGa, con el
siguiente orden del día:
1. Aprobación Actas.
Aprobada por unanimidade.
2. Informe

de Actividades.

Todo o que se presente en diapositivas anexase a este documento. A primeira presentación é análoga
á presentada por Antonio na extraordinaria de Outubro de 2014.
• Evolución IQ e resumo da extraordinaria
• Distribución de colexiados por estado laboral, distribución xeográfica e sectorial. Hai
dificultades na categorización dos ámbitos de emprego dada a mobilidade dos profesionais.
Isto dificulta a distribución do tempo de adicación do persoal do Colexio. Preténdese no que
queda de ano poder ampliar a estructura do colexio para poder dar respostas máis efectivas.
• A ampliación da estructura debe orientarse á manter as relacións cos diferentes
Steakholders, para evitar ter que decidir romper relacións con algúns deles. Isto está
orientado a ofrecer servizos útiles, en lugar de centrarse só na captación, que virá sóa cos
servizos.
• Ámbitos de actuación
• Plazos de aprobación do Consello de Colexios.
• Oposicións (denuncias cruzadas) (explicar a postura de denuncia total dos Industriales
despois da reunión de Antonio con eles). En este sentido hai que ampliar a visibilidade do
profesional EQ é fundamental para que nos vaian “creando” oposicións propias ou inclusión
nas xerais.
• Se as denuncias nas oposicións son comúns, máis o é a visados e firmas. O colexio é reacio
a facer este tipo de documentación (proxectos) por culpa destas denuncias.
• Opcións para poder optar a visados e firmas. Valencia apoia certificacións estranxeiras.
• Falar da vía de IchemE. FeIQ como interlocutor xa que non lles gusta falar con organismos
rexionais (e non temos Consello)
• Reunións con outros organismos e personalidades.
• Convenios.

•
•
•
•

•
•

Cambio de banco.
Comunicación. Modificación da páxina web. Impulso das Redes Sociais que funcionaron
bastante ben ao longo do pasado exercicio.
Ingenieros Químicos de España (grupo de Facebook).
Boletín de emprego. A proposta é eliminar o boletín de emprego no seu formato tradicional e
activar a promoción entre empresas, xestionando curriculums (LinkedIn) e xestionar ofertas
de tipo personalizado. Relanzar a Rede Opportunity. Se somete a votación aos asistentes e
apróbase este punto por unanimidade.
Peritos. Visibilidade (falar cos Colexios de Avogados). Curso on-line.
Formación. Pasar de cursos tradicionais ao COEQLab.

3. Estado

de contas 2014 y aprobación de presupuestos 2015.

A Tesoureira fai a presentación
•

•
•
•

Introducción.Cambio de entidade bancaria dadas as comisións que nos cobraban
mensualmente e por servizos comúns. Pentexouse algún cambio de condicións á antiga e, ao
non obter resultados, decidiuse o cambio. Buscouse na nova que aportase valor engadido ao
colexio e ao colexiado por medio de patrocinios, reducción de cuotas, participación en
xornadas...
Ingresos – Gastos 2104 (ver pesentación)
Preséntase unha comparativa co Colexio de Industriais (empregados e presuposto)
Presuposto (ver presentación) Ingresos (suben un pouco).
◦ Gastos. (disminución comisións). Antonio propón unha ampliación de partida para o
asesoramento legal pero de xeito variable e sempre se sobrepasar o límite de déficit (non
se trara de ampliar isto nunha cantidade fixa senón que dependerá de outras partidas).
Por tanto, o que debe aceptar a asamblea, é o déficit máximo que, neste caso, se deberá
aplicar ao asesoramento legal. Intenta someterse a votación. Patricia Simal pide que se
espere ao seguinte punto para decidir isto polo tema da elección de avogado. Non é este
o obxectivo desta votación, senón só decidir se se aproba o déficit. Se somete a votación:
Gasto 1: 0 votos.
Gasto 2: Unanimidade.

4. Oposicións.
•

Introducción. Se invita ao Asesor Xurídico. Antonio: o pasado, pasado. Exemplo do
médico. Se da “permiso” á lectura do manifesto.

•

Lectura de manifesto
◦ Patricia e Luisa presentan o comunicado. Axuntarase a esta acta xunto co análise da
documentación que aportan. (8 páxinas).
◦ Lisardo contesta. Lexislación confusa. O Colexio sempre buscou un cambio da
lexislación vixente (e van xa 3 lexislaturas). As sentencian non equiparan, só unha lei.
Diferencia entre procesos persoais e de conxunto.

Termina Antonio explicando que as decisións do Colexio se toman de xeito reflexivo e confiando na
nosa asesoría xurídica. O obxectivo do Colexio é que as colexiadas gañen as oposicións. As
colexiadas reiteran a petición de todo tipo de documentación. A X.D. valorará a difusión total ou

parcial do manifesto presentado por Luisa e Patricia. Iban propón facer difusión da existencia do
documento e que o solicite quen o vaia precisar. Almu intenta facer un intento de convencemento.
5. Turno

aberto.

Non da tempo.
Hora de finalización: 13:45 horas.
Lista de asistentes:
X.G
El Secretario
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