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1. INTRODUCCIÓN.


1.1
Necesidade de aprobar unha Memoria Anual: a aplicación do
principio de transparencia á actividade colexial.

ambas Memorias na presente MEMORIA ANUAL; pola mesma razón, inclúense
neste documento as Contas anuais correspondentes a 2014, así como outras
cuestións que se consideran de interese para o mellor coñecemento da
actividade colexial ao longo do ano que agora se pecha.


Tanto a norma estatal (Lei 2/1974, de 13 de febreiro, sobre Colexios Profesionais)
como, en desenvolvemento desta, a autonómica (lei 11/2001, de 18 de
setembro) someten ao principio de transparencia a xestión das organizacións
colexiais. Unha das manifestacións desta suxeición, posiblemente a principal,
concrétase na obrigatoriedade de elaborar e publicar anualmente unha memoria
comprensiva da actividade desenvolta pola organización ao longo de cada
exercicio.
Por aplicación do disposto no artigo 16.1.i) dos vixentes Estatutos do Colexio
Territorial de Secretarios, Interventores e Tesoureiros de Administración Local da
provincia de A Coruña (DOG Núm. 223 Xoves, 22 de novembro de 2012), así como
no artigo 12.2.b) do Real Decreto 353/2011, de 11 de marzo, polo que se aproban
os Estatutos xerais da Organización Colexial de Secretarios, Interventores e
Tesoureiros da Administración Local (BOE núm. 78 de 01 de Abril de 2011),
correspóndelle á Asemblea Xeral do Colexio, entre outras atribucións, a de
aprobar a Memoria correspondente ao exercicio vencido, que conterá como
mínimo a información que esixe para a mesma a lexislación básica e autonómica
sobre colexios profesionais, ademais da liquidación dos orzamentos e as contas
de ingresos e gastos.
Para dar cumprimento de todo elo elabóranse as presentes memorias anuais de
Secretaría e Intervención. Por razóns de operatividade, refúndese o contido de
C/ Cantón Grande nº 6, 10º A
15003 A Coruña

1.2

Marco xurídico da Memoria anual.

As enumeradas a continuación son as principais normas de aplicación a este
asunto:
NORMATIVA REGULADORA DOS COLEXIOS PROFESIONAIS
Lei 2/1974, de 13 de febreiro, sobre Colexios Profesionais.
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l2-1974.html
Lei 11/2001, de 18 de setembro, de colexios profesionais da comunidade
autónoma de Galicia.
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l11-2001.html
NORMATIVA REGULADORA DE COSITAL
DE CARÁCTER XERAL
Real Decreto 353/2011, de 11 de marzo, polo que se aproban os Estatutos xerais
da Organización Colexial de Secretarios, Interventores e Tesoureiros da
Administración Local.
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd353-2011.html
REFERIDA AO COSITAL CORUÑA
ORDE do 9 de novembro de 2012 pola que se aproban os estatutos do Colexio
Territorial de Secretarios, Interventores e Tesoureiros de Administración Local dá
Coruña.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121122/AnuncioC3C1-151112-
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0007_gl.html
1.3

O ámbito temporal da presente Memoria abrangue o cuarto ano de xestión do
actual equipo de goberno, que resultou escollido na Asemblea Electoral
Extraordinaria celebrada en data 01.01.12, e que durante o referido período
estivo integrada polos seguintes membros:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

María Cruz Andrade
García
Manuel Roel HernándezSerrano
Marcial
Rodríguez
Toajas
Rosa Ana Prada Queipo
Constantino
Cobas
Cotelo
Pilar Canzobre Méndez.

POSTO DE TRABALLO

Secretaria Concello de Melide

CARGO
DESEMPEÑADO
EN COSITAL
Vicepresidenta

Interventor do Concello de Interventor
Ferrol.
Interventor do Concello de Lugo Tesoureiro
Secretaria do Concello de Ames
Secretario Concello de Dumbría.
Interventora Concello de Narón.

Secretaria
Secretario
suplente
Vogal da Xunta
de Goberno
Vogal

José Antonio Gómez Secretario Concello de Touro.
Pedreira
Beatriz Bouza Pico.
Xefa do Servizo de Medio Vogal
Ambiente, Zona Rural, Servizos e
Obras do Concello de Ferrol.
C/ Cantón Grande nº 6, 10º A
15003 A Coruña

Vicente Calvo del
Tesoureiro do Concello de A
Castillo.
Coruña.
Virginia Fraga Díaz.
Secretaria do Concello de Teo.
José María Vázquez
Secretario do Concello de
Pita.
Outeiro de Rei (Lugo).
José Ramón Alonso
Vicesecretario do Concello de
Fernández
Santiago de Compostela.
José Antonio Rueda de Tesoureiro do Concello de
Valenzuela
Riveira.

10.
11.

Período ao que se refire esta Memoria.

NOME

9.

12.
13.



1.4

Vogal
Vogal
Vogal
Vogal
Presidente

Contido da Memoria.

A normativa propia do Cosital nada establece ao respecto de cal haberá de
ser o contido da Memoria Anual, facéndose preciso por tanto aplicar
directamente o disposto a este respecto na normativa xeral -estatal e
autonómica- reguladora das organización colexiais. Deste xeito, o contido
mínimo da Memoria resulta ser o recollido no artigo 11 da Lei 2/1974, de 13 de
febreiro, sobre Colexios Profesionais, e no artigo 10 ter da lei galega.
Parte das previsións incluídas nos preceptos aludidos resultan aplicables a
organizacións colexiais concebidas para profesións con características moi
distintas á nosa, e non serán por tanto abordadas nesta Memoria; trátase das
seguintes:


Información agregada e estatística relativa a queixas e reclamacións
presentadas polos consumidores ou usuarios ou as súas organizacións
representativas, así como sobre a súa tramitación e, no seu caso, dos
motivos de estimación ou desestimación da queixa ou reclamación, de
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acordo, en todo caso, coa lexislación en materia de protección de datos
de carácter persoal.
As normas sobre incompatibilidades e as situacións de conflito de
intereses en que se atopen os membros das Xuntas de Goberno.
Información estatística sobre a actividade de visado.

2. INFORME DA PRESIDENCIA.
Como en exercicios anteriores, no período considerado a actividade do
Colexio centrouse, basicamente, en tres aspectos:
1. Reunións institucionais coas Administracións Públicas competentes
sobre o colectivo de Funcionarios con Habilitación de Carácter
Nacional e co resto de Colexios Territoriais de Galicia,
2. Colaboración na execución de actividades formativas de interese
para o colectivo, e
3. Xestións efectuadas en resposta á situación individual dun
compañeiro.


2.1 Relacións de carácter institucional.
2.1.1.

Convenio subvencionador ca Xunta de Galicia.
Ate o exercicio 2013, o Cosital de A Coruña veu asinando ca Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza un convenio mediante o cal se
articulaba unha aportación anual de 15.000 €, que representaba unha das
principais fontes de financiamento do Colexio. En contraprestación, o Cosital
redactou varios estudos sobre diversos asuntos de interese local, de acordo co
indicado en cada caso no convenio.
No exercicio 2014 a relación derivada do Convenio pasou a revestir un carácter
subvencionador puro, e a ter como destinatarios aos catro Cosital de Galicia, cos
que a Consellería asina o correspondente convenio subvencionador.
No caso do exercicio 2016, o importe desta colaboración respondeu ao seguinte
resumo:

Relacións ca Xunta de Galicia.

Reunión coa nova Directora Xeral de Administración Local.
O pasado 14/12/16 celebrouse unha reunión ca nova Directora Xeral de
Administración Local. Tendo en conta o recente da súa incorporación ao cargo, o
obxecto deste primeiro contacto foi a presentación do noso Colexio, das funcións
C/ Cantón Grande nº 6, 10º A
15003 A Coruña

das distintas subescalas, así como intercambiar impresións acerca dos principais
problemas que afectan ao colectivo. Aproveitouse tamén este primeiro contacto
para invitar á Directora a unha nova reunión no mes de xaneiro -tan pronto estea
constituída a nova Xunta de Goberno saída do proceso electoral en marcha-, e na
nosa sede, na que poder abordar con máis detemento, e previa fixación dunha
orde do día, os asuntos que máis inquedanza espertan entre os colexiados na
nosa provincia.

TOTAL GASTOS FINANCIAR (PERSOAL)
Aportación concedida
Coeficiente de financiamento

administracion@cositalcoruna.es
www.cositalcoruna.es
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Fax: 981 22 25 03

12.986,80 €
6.900,00 €
53,13 %
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Solicitude de fixación de criterio expreso acerca de diversas cuestións de
relevancia.

A firmeza da Sentenza foi declarada mediante Decreto do Letrado da
Administración de Xustiza de data 25/11/16.

Ao longo do ano, o Colexio dirixiuse -formalmente- en dúas ocasións á Dirección
Xeral de Administración Local, co seguinte obxecto:

Participación en reunión técnica cas Consellerías de Medio Rural
Agricultura e Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.

1. Coñecer o seu criterio acerca das preferencias existentes entre os
distintos nomeamentos non definitivos cando hai máis dun interesado
respecto dunha mesma praza.
2. Manifestar a nosa inquedanza acerca da situación en que quedará o
exercizo das funcións reservadas á tesourería a partir do vindeiro un de
xaneiro, así como solicitar información sobre as medidas previstas por
ese órgano para afrontar a mesma.

O Colexio estivo presente na reunión celebrada nas dependencias da
Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo en data
18/04/16 en relación aos problemas xordidos ao respecto das explotacións
agrarias en solo de núcleo rural e en solo rústico.



Ambas consultas atópanse a día de hoxe pendentes de contestación.
Procedemento contencioso administrativo contra a resolución de exención das
prazas de habilitación no consorcio de As Mariñas.
Mediante Sentenza da Sección Primeira da Sala do Contencioso Administrativo do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia foi resolto o recurso de apelación
interposto polo Consorcio de As Mariñas contra a Sentencia de 26/06/15, que
estimara o recurso interposto por Cosital Coruña contra a resolución da Dirección
Xeral de Administración Local de 04/02/13, que resolvera a exención ao
Consorcio da obriga de manter os postos de Secretario e Interventor, sentencia
que desestima o recurso interposto, confirmando integramente a mesma a con
imposición de costas.

C/ Cantón Grande nº 6, 10º A
15003 A Coruña

2.1.2.

Relacións ca Deputación Provincial de A Coruña.
Actividades formativas nas instalacións colexiais.

Ao longo do 2016 a sede do Colexio acolleu a formación que a Deputación de
A Coruña dispensou ao persoal dos Concellos da provincia nas seguintes
aplicacións:
APLICACIÓN
Wintask ao aplicativo
ginpix
Nova aplicación do/
Padrón de habitantes

Nº DE DÍAS/ASISTENTES/CONCELLOS
24 días con 156 asistentes de 78 concellos
11 xornadas
concellos

con 147 participantes de 82

Esta colaboración desenvolveuse nos termos previstos no Convenio asinado entre
o Colexio e a Deputación en data 05/09/15.
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Colaboración na organización na xornada de dereito europeo.

Sen a colaboración da Deputación non tería sido posible desenvolver o curso
referente á aplicación das novas directivas en materia de contratación ao que se
refire o apartado 2.2 desta Memoria. A colaboración provincial concretouse na
cesión gratuíta das instalacións do Pazo de Mariñán para acoller o evento, así
como á invitación a almorzar a todos os asistentes.
2.1.3.

Poderán conservar a súa vixencia aquelas designacións existentes á entrada en
vigor dos presentes Estatutos xerais que formen parte da Asemblea do
Consello.
2. No caso das comunidades autónomas uniprovinciais dita representación
recaerá en quen exerza a Presidencia do Colexio Territorial respectivo”.

Relacións co Consejo General de Cosital.

No exercicio 2016 as cotas do Consejo General comezaron a serren abonadas
trimestralmente -anuais ate o de agora- e con carácter anticipado.


Xunta de Representación Autonómica do Consejo General, nomeamento que
haberá de recaer en quen ostente algunha das Presidencias dos Colexios
Territoriais que formen parte da Asemblea do Consello.

Así, e segundo acordo adoptado no ano 2013, a representación dos Cosital de
Galicia corresponderá de xeito sucesivo a cada un dos Presidentes.

Xunta de representación autonómica.
2.1.4.

O artigo 30 dos Estatutos Xerais de Cosital establecen que a Xunta de
Representación Autonómica é presidida polo Presidente do Consejo General,
estando integrada por todos os Presidentes dos Consellos Autonómicos.
Ao non estar constituído o Consello Autonómico de Galicia, foi preciso facer uso
da previsión contida na Disposición transitoria quinta do Real Decreto 353/2011,
de 11 de marzo, polo que se aproban os Estatutos xerais da Organización Colexial
de Secretarios, Interventores e Tesoureiros da Administración Local, respecto
diso das designacións provisionais na Xunta:
“1. Naquelas comunidades autónomas en que os Consellos Autonómicos aínda
non se constituíron, os Colexios Territoriais existentes nas mesmas acordarán
de forma conxunta a designación dunha representación provisional para a
C/ Cantón Grande nº 6, 10º A
15003 A Coruña

Outras relacións de carácter institucional.

Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos.- Como en anos anteriores, o
colexio colaborou co CICCP no desenvolvemento do Curso superior de técnico de
administración local, asumindo a docencia das ponencias directamente
relacionadas co réxime local.
Dirección General de Función Pública.- Plantexouse a este órgano idéntica
consulta á dirixida á Dirección Xeral de Administración Local ao respecto das
relacións de preferencia existentes entre os distintos nomeamentos non
defintivos.
Federación Galega de Municipios e Provincias. De xeito similar ao feito no caso da
Dirección Xeral de Administración Local, manifestou formalmente a nosa
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inquedanza acerca da situación en que quedará o exercizo das funcións
reservadas á tesourería a partir do vindeiro un de xaneiro, así como solicitar
información sobre as medidas previstas por ese órgano para afrontar a mesma.


2.2

09:15: h. Reflexións sobre a contratación á luz das novas directivas europeas de contratación
e do anteproxecto de lei de contratos do sector publico.
Luis Jaime Rodríguez Fernández. Xefe do Servizo de Patrimonio e Contratación da Deputación
Provincial de A Coruña

Actividades formativas.

O Cosital de A Coruña, en colaboración ca cátedra Jean Monnet da Universidade
de A Coruña, e contando co auxilio da Deputación Provincial, programou e
desenvolveu unha Xornada sobre o efecto derivado a entrada en vigor das novas
directivas en materia de contratación, que se celebrou no Pazo de Mariñán o día
31 de marzo, e que respondeu ao seguinte resumo:

10:45 h. Pausa.
11:15 h. As novas directivas de contratación: situación xurídica tras a súa data límite de
transposición e consecuencias económicas respecto de obras e servizos cofinanciados por
fondos da UE.
José Manuel Blanco González. Subdirector Xeral de Análise e programación (Dirección Xeral de
Relacións Exteriores e ca UE).

Obxectivos:
Esta xornada plantéxase como obxectivo analizar a próxima entrada en vigor das
Directivas Europeas en materia de contratación aprobadas en febreiro do ano 2014, e as
consecuencias que poden derivar da súa aplicación directa, ao non terse tramitado o
marco normativo preciso para a súa transposición ao ordenamento interno.

12:45 h. Mesa redonda: principais retos que representa para a administración local a
próxima entrada en vigor das Directivas de contratación.

Destinatarios:

Moderador.- José Antonio Rueda de Valenzuela.

Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional e demais
empregados das Administracións públicas de Galicia, tanto autonómica como local, das
Universidades do Sistema Universitario galego, persoal das entidades do sector público,
xuristas, profesionais e persoas interesadas en xeral.

14:15 h. Fin da xornada da mañá (A Deputación Provincial ofrecerá un almorzo aos asistentes)

PROGRAMA

Jacinto Álvarez Somoza. Subdirector Xeral de Coordinación Administrativa (Secretaría Xeral
Técnica; Consellería de Política Social). Vogal da Xunta Consultiva de Contratación
Administrativa da Xunta de Galicia.

09:00 h. Inauguración.
C/ Cantón Grande nº 6, 10º A
15003 A Coruña




José Manuel Blanco González.
Luis Jaime Rodríguez Fernández.

16:00 h. Incidencias máis relevantes en materia de contratación pública na xestión de
expedientes financiados con fondos comunitarios. Leccións aprendidas no MFC 2007/2013.
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Dificultades para o normal exercicio de funcións reservadas.

17:30 h. Fin da ponencia e da xornada.




2.3


2.4

Actuacións individuais de asistencia a colexiados.

Ao longo do exercicio foron atendidas diversos asuntos plantexadas por
numerosos compañeiros de xeito individual, tanto a través da sede colexial, como
mediante consulta directa á Presidencia, por medio de correo electrónico ou por
vía telefónica, empregando para elo a liña móbil de que dispón ao Colexio a tal
efecto.
As cuestións suscitadas responden a aspectos moi diversos, que poden agruparse
en torno as seguintes categorías:




Actuacións ao respecto dos postos vacantes.

A solicitude tanto dos respectivos Alcaldes como da Dirección Xeral de
Administración local, difundiuse entre os colexiados a necesidade de cubrir os
seguintes postos reservados:

Concurso ordinario 2016.

Formulouse recurso de reposición contra o acordo plenario de aprobación
das bases reguladoras do concurso ordinario para a provisión do posto de
Secretaría-Intervención do Concello de Frades. Esta praza foi finalmente foi
excluída do concurso unitario, formado parte das ofertadas a través do concurso
unitario.


2.5

Seguimento dos concursos ordinario e unitario.

Actuacións relacionadas con procedementos disciplinarios.
Actuacións relacionadas cos concursos de provisión.
Incidencias derivadas da tramitación de expedientes ante outras
administracións.
C/ Cantón Grande nº 6, 10º A
15003 A Coruña

1. Secretaría-Intervención do Consorcio Provincial de Bombeiros de A
Coruña.
2. Secretaría-Intervención do Concello de Portas.
3. Secretaría-Intervención do Concello de Pol.
4. Intervención do Concello de Tui.
5. Intervención do Concello de Coristanco
6. Secretaria-Intervención do Concello de Pantón.
7. Secretaría-Intervención do Concello de Amoeiro.
8. Intervención do Concello de Pontedeume.
9. Intervención do Concello de Lalín.
10. Secretaría Intervención do Concello de Ríos.
11. Secretaría do Concello de Valga.
12. Secretaría-Intervención do Concello de Viana do Bolo.
13. Secretaría Concello de Noia.
14. Secretaría-Intervención do Concello de Castro Caldelas.
15. Intervención do Concello de Padrón.
16. Secretaría-Intervención do Concello de Viana do Bolo.
17. Secretaría do Concello de Ponteareas.
18. Intervención Concello de Ames.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Secretaría do Concello de Marín.
Secretaría do Concello de O Rosal.
Secretaría-Intervención do Concello Manzaneda
Intervención adxunta do Concello de O Barco.
Secretaría-intervención do Consorcio de Promoción da Música do
Concello de A Coruña
Tesourería da Deputación de Ourense.
Secretaría-Intervención do Concello de Trives.
Secretaría-Intervención do Concello de Laxe.
Secretaría do Concello de O Grove.
Secretaría do Concello Boiro.
Secretaría.-Intervención do Concello de Paradela.
Vicesecretaría do Concello de Lugo.
Intervención do Concello Marín.
Secretaría do Concello de Ponte Caldelas (Pontevedra).
Secretaría do Concello de A Pobra do Caramiñal.
Tesourería do Concello de A Coruña.
Secretaría do Concello de Lugo.
Secretaría do Concello Cuntis.
Intervención do Concello Cambre.
Vicesecretaría e Viceintervención da Deputación de Pontevedra.
Secretaría - Intervención do Concello de Dodro.
Intervención do Concello de Ribeira.
Secretaría - Intervención do Concello de Santiso.
Oficialía maior do Concello de A Coruña.
Secretaría-Intervención do Concello de Val do Dubra.
Secretaría-Intervención do Concello de Quiroga.
Secretaría-Intervención do Concello de Pantón.
C/ Cantón Grande nº 6, 10º A
15003 A Coruña

46.
47.
48.
49.
50.
51.

Secretaría Concello de A Guarda.
Secretaría do Concello de Xinzo de Limia.
Intervención do Concello Teo.
Secretaría Concello de A Laracha.
Oficial Mayor Concello de Ourense.
Secretaría Concello de Ponteceso.

3. MEMORIA DA SECRETARÍA.
3.1

Variacións producidas no censo de colexiados.

Colexiados a 31 de decembro de 2015
Baias no exercicio 2016
Altas no exercicio 2016.
Colexiados á data de convocatoria da Asemblea Xeral

206
6
6
206

Con carácter informativo, reprodúcese a continuación cal foi o número de
colexiados ao remate dos últimos exercicios:
Nº colexiados a 31/12/2015
Nº colexiados a 31/12/2014
Nº colexiados a 31/12/2013
Nº colexiados a 31/12/2012
Nº colexiados a 31/12/2011
Nº colexiados a 31/12/2010

administracion@cositalcoruna.es
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207
207
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3.2


Actividade desenvolta pola Xunta de Goberno.

4.1

Sesións ordinarias.

Gastos de persoal.

O Colexio conta cunha empregada, ca que mantén unha relación laboral de
carácter indefinido e a media xornada.

O artigo 26 dos Estatutos do Colexio establece que a Xunta de Goberno celebrará
sesión ordinaria cada dous meses. En cumprimento desta previsión, a Xunta
Ordinaria celebrada no mes de abril do 2013 acordou que as sesións ordinarias
deste órgano tiveran lugar dentro das súas primeiras semanas dos meses pares.

En aplicación do disposto no artigo 31 do Convenio Colectivo de Oficinas e
Despachos da Provincia de A Coruña1, a categoría da traballadora é a de oficial
primeira, correspondéndolle un nivel profesional de 06.

En execución do anterior, as sesións celebradas pola Xunta de Goberno no ano
2016 tiveron lugar nas seguintes datas:

O custe derivado desta contratación figura reflectido nas contas anuais, sendo o
seu detalle o seguinte:






02.02.16
29.06.16
18.10.16
17.12.16

MES

Todas as sesións ordinarias foron celebradas na sede do Colexio.


SOLDO

ANTIGÜIDADE

TOTAL NÓMINA

SEGURIDAD
SOCIAL
EMPRESA

CUSTE TOTAL2

Enero

649,17

129,83

771,29 €

280,82

Febrero

649,17

129,83

771,29 €

280,82

1.052,11€
1.052,11 €

Marzo

649,17

129,83

771,29 €

280,82

1.052,11€

Sesións extraordinarias.
1

http://www.boristenes.com/noticias/wp-content/uploads/2014/02/15001075-2012-2014-CCOficinas-y-Despachos.pdf

Ao longo do 2016 Non se celebrou ningunha sesión deste carácter.
As actas das sesións están a disposición de todos os colexiados. Sen prexuízo
disto, tan pronto como resulte posible, serán publicadas na zona privada da nova
páxina web do colexio.

2

A lo anterior habría que añadir as gratificaciones abonadas por la asistencia a acciones
formativas fuera de la jxornada ordinaria de trabajo, a razón de 30 €/diarios.

4. MEMORIA DA INTERVENCIÓN (Informe anual da xestión económica)
C/ Cantón Grande nº 6, 10º A
15003 A Coruña
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Abril

649,17

129,83

771,29 €

280,82

1.052,11 €

Mayo

649,17

129,83

771,29 €

280,82

1.052,11 €

Junio

649,17

129,83

771,29 €

410,60

1.181,89 €

Julio

1298,34

259,66

1.542,58 €

280,82

1.823,40 €

Agosto

649,17

129,83

771,29 €

280,82

1.052,11 €

Septiembre

649,17

129,83

771,29 €

317,90

1.089,19 €

Octubre

649,17

129,83

771,29 €

317,90

1.089,19 €

Noviembre

649,17

129,83

771,29 €

317,90

1.089,19 €

Diciembre

1298,34

259,66

1.542,58 €

280,82

1.823,40 €

9.088,38 €

1.817,62 €

10.798,06 €

3.610,86 €

14.408,92€

4.2
Retribucións dos membros da xunta de goberno por razón do seu
cargo.
Os membros da Xunta de Goberno non perciben retribución algunha
polo exercicio do seu cargo.
Sen prexuízo disto, ao longo do exercicio foron recoñecidas indemnizacións
por razón de servizo a favor tanto dos membros da Xunta de Goberno como
da Asemblea do Consejo General, derivadas dos desprazamentos efectuados
a consecuencia da celebración de sesións por parte daqueles órganos.
O abono destas indemnizacións suxeitouse ao disposto no Real Decreto
462/2002, de 24 de maio, sobre indemnizacións por razón do servizo, a
excepción do que se refire ao importe da indemnización por uso de vehículo
particular, que ascende a 0,35 €/km, segundo acordo adoptado pola Xunta de
Goberno en data 28/09/96. Para o cálculo dos importes a abonar

C/ Cantón Grande nº 6, 10º A
15003 A Coruña

considerouse en cada caso a distancia existente entre o lugar de celebración
da sesión e o de residencia do perceptor.
No caso da Xunta de Goberno, as indemnizacións refírense unicamente ao
uso do vehículo particular.
As contías percibidas por cada membro da Xunta de Goberno ao longo do
exercicio 2016 foron as seguintes:3
NOMBRE
Alonso
Fernández

LOCALIDADE

ASIST.

KM 0,19

KM 0,16

Total

IRPF 15%*

TOTAL

44,8

98,00 €

6,72

91,28

23,68€ 51,80€

3,55

48,24

3

2 53,2

Andrade García ARZUA

3

2

Bouza Pico
Calvo del
Castillo
Canzobre
Méndez

A CORUÑA

3

0

A CORUÑA

3 1

A CORUÑA

3

0

Cobas Cotelo

CARBALLO

3

3 44,46€

37,44€

81,90 €

5,62 €

76,28€

Fraga Díaz

TEO

3

1

27,84€

60,90 €

4,17 €

56,72 €

3

SANTIAGO

SESIÓNS

28,12 €

33,06€

Notas ao cadro de indemnizacións:




Sesións ordinarias celebradas ate o 17/12/2016.
Importes brutos.
As localidades de referencia son as de residencia de cada un dos vogais.
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Gómez
Pedreira

SANTIAGO

3

Prada Queipo
Rodríguez
Toajas
Roel
HernándezSerraño
Rueda de
Valenzuela

SANTIAGO

3

A CORUÑA

3

A CORUÑA

3

PONTEVEDRA

3

Vázquez Pita

A CORUÑA

3

3

79,80€



147 €

10,08 €

136,92 €

Exercicios pechados: Estado de
correspondente ao exercicio 2015.

Execución

do

Orzamento

1
3

153,9€

129,60€

283,50€

19,44 €

264,06 €

1
797,30 €

54,67 €

749,62 €

Contas anuais.

Xúntase como anexo a esta Memoria un estado que amosa o grao de
execución do orzamento correspondente ao exercicio que agora se rende,
dando cumprimento así aos Estatutos, e a fin de facilitar a comprensión do
Balance e da Conta de Resultados.
5. OUTRAS CUESTIÓNS DE INTERESE.

Exercicios pechados: Balance 2015.

5.1 Código Ético.

De acordo co previsto no artigo 25 dos Estatutos Colexiais, corresponde á
Xunta de Goberno aprobar o orzamento xeral, e render ante a Asemblea Xeral
as contas anuais.
En aplicación dese precepto, o Balance do exercicio 2014 foi sometido á Xunta
de Goberno ordinaria celebrada en data 25.03.2015, rendéndose á Asemblea
mediante a súa incorporación a esta Memoria.


celebrada en data 25.03.2015, rendéndose á Asemblea mediante a súa
incorporación a esta Memoria.


3

Totales

4.3

67,20€

Exercicios pechados: Conta de resultado económico patrimonial 2015.

En aplicación do previsto no artigo 25 dos Estatutos, a Conta de
Resultados do exercicio 2014 foi sometida á Xunta de Goberno ordinaria

C/ Cantón Grande nº 6, 10º A
15003 A Coruña

O artigo 10 ter e) de lei 11/2001, de 18 de setembro, de colexios
profesionais da Comunidade Autónoma de Galicia, establece que a Memoria
Anual incluirá o contido dos seus códigos de conduta en caso de dispor dos
mesmos.
O Código ético de Cosital foi aprobado na VI Asamblea SITAL, celebrada en
Salamanca o 12-14 de maio de 2005.
O seu texto pode ser consultado no seguinte enlace:
http://www.cosital.es/attachments/174_Codigo%20Etico%20Cosital.pdf
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5.2



Novas condicións do seguro profesional.

Ante a decisión da anterior compañía -AIG- de non renovar a póliza a ningún dos
COSITALES de Galicia, vímonos obrigados a saír ao mercado a través da nosa
mediadora -PS Asociados- para tentar ofrecer o mellor produto dispoñible. Deste
xeito, a opción máis adecuada resultou ser a ofrecida pola compañía Dual Ibérica,
coa que tiñamos contratada a póliza até hai soamente dous anos.
O maior punto a favor deste novo contrato é o da prima, moi inferior á da última
renovación de AIG, xa que volvemos , segundo a modalidade contratada, a primas
(netas) de 100,00 e 140,00 euros, respectivamente.
No lado contrario, desaparece da póliza a garantía de suspensión temporal,
pasando a cubrir o seguro exclusivamente a inhabilitación; do mesmo xeito, a
libre elección de avogados ten a limitación xa coñecida do 50% de desconto sobre
o baremo oficial.
Con todo, é posible manter unha cobertura superior á gozada até agora por un
prezo razoable (inferior ao da anterior póliza, contratando, ademais do seguro de
RESPONSABILIDADE CIVIL PROFESIONAL (RCP), o de DEFENSA XURÍDICA, ofertado
polo Colexio desde o ano pasado. O segundo completaría ao primeiro, ao conter
as seguintes garantías:





Defensa penal e constitución de fianzas penais.
Extensión da responsabilidade civil
Defensa Laboral,
Ampliación da defensa laboral á vía contencioso-administrativa

C/ Cantón Grande nº 6, 10º A
15003 A Coruña



Subsidio por suspensión temporal de emprego e soldo, con límite de
2.000,00 €.Prima anual: 75,50 €.

Por tanto, aínda que desapareza a garantía de suspensión temporal na póliza de
RCP, esta pasaría a estar cuberta polo seguro de DEFENSA XURÍDICA, que
acollería tamén a defensa penal e a laboral, circunstancias non incluídas nas
pólizas de RCP.
Deste xeito, as opcións que se presentaron foron as seguintes:
Opción

Contido

UNO
DOUS
TRES

RCP (básica)
RCP (“plus”)
RCP básica +
defensa jurídica
integral
RCP plus +
defensa jurídica
integral

CATRO

Límite
indemnización
750.000,00 €
1.500.000,00 €
750.000,00 €

Prima
Neta
100,00 €
140,00 €
100,00 €
+75,50 €

Prima
total
106,15 €
148,61 €
181, 65 €

1.500.000,00 €

140,00 € +
75,50 €

224,11 €

6. PLAN DE ACTUACIÓN COLEXIAL PARA O EXERCICIO 2017.
BLICID
Como sucedera por vez primeira o pasado ano, a Memoria incorpora unha
relación de propósitos para o vindeiro exercicio, que serán obxecto de
seguimento e análise con ocasión da próxima edición deste documento. Esta
experiencia servirá, así mesmo, para reorientar, no seu caso os criterios cos que
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se formula este segundo intento, e como base para efectuar unha planificación a
un maior prazo.
Previsiblemente, as dispoñibilidades orzamentarias permitirán afrontar no
vindeiro ano o plantexamento previsto para os pasados exercicios, que non foi
finalmente desenvolto, fundamentalmente, por falta da dotación económica
necesaria.
Así, as principais accións que se pretenden poñer en marcha no seguinte ano son
as que se indican a continuación.
6.1

Aula de formación.


súas características o permitan, serán abordados en reunións de carácter aberto
a celebrar na sede colexial, nas que os asistentes poidan compartir as súas
impresións sobre a materia en cuestión, na busca de criterios de actuación
conxunta que faciliten o traballo diario.
As accións contarán cun -ou varios- moderadores, que ordenarán o debate e
buscarán a creación dun ambiente distendido que fomente a participación,
fuxindo do formato habitual das ás accións formativas ao uso.
A participación en todas estas actividades será libre para os colexiados de Cosital
de A Coruña, e se estudará a posibilidade de acadar acordos con outros Colexios,
de xeito que poidan acceder ás mesmas compañeiros integrados nos restantes
Cosital, a condición de reciprocidade.

Formación axustada a formatos tradicionais.
6.2

No vindeiro exercicio preténdese ofrecer unha acción formativa enfocada ás
distintas subescalas. Tentarase que a duración sexa a suficiente para acadar a súa
homologación por parte da EGAP, a efectos de puntuación nos baremos estatal e
autonómico.
No primeiro trimestre do ano está prevista a celebración dun curso de tres
xornadas en materia de dereito concursal, que contará ca colaboración do
acreditado despacho Fair Value Auditores SL, da cidade de A Coruña.


Reformas na sede colexial.

No exercicio 2016 continuaron as actuacións de mellora da sede do Colexio
emprendidas no ano 2013, e que son continuación das acometidas na segunda
metade da década anterior.
Tras as primeiras actuacións de reparación de carácter “estrutural” as reformas
dos últimos anos teñen por obxecto actualizar o aspecto da sede, reforzando a
vertente representativa que sen dúbida corresponde tamén desempeñar ás
instalacións.

O Patio do Colexio.
Así, entre as actuacións dos últimos anos cabe destacar as seguintes:

Recollendo unha proposta reiterada por moitos compañeiros ao longo destes
anos, os asuntos que pola controversia que xeren así o aconsellen, e que polas
C/ Cantón Grande nº 6, 10º A
15003 A Coruña



Exercicio 2007 Renovación integral dos pavimentos da sede.
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Exercicio 2013.- Renovación integral da instalación eléctrica.
Exercicio 2014.- Cambio das ventás e da porta de acceso á terraza,
emprazadas todas elas no salón de actos.
Exercicio 2015.- Remate no cambio de ventás do inmoble, ca substitución
das existentes na zona administrativa e no despacho da presidencia;
substitución integral das cortinas por estores, e pintado da parede
exterior do salón (cuxo custe foi parcialmente asumido parcialmente pola
Comunidade de Veciños).
Exercicio 2016.- Renovación total da fronte do salón de actos, e
actuacións de mellora (iluminación e paramentos) no hall de entrada, así
como no despacho da presidencia.

Todas e cada unha das obras desenvoltas nos últimos anos foron posibles grazas
á colaboración financeira da Deputación Provincial de A Coruña, no marco das
correspondentes convocatorias de subvencións dirixidas a entidades sen fin de
lucro para investimentos de promoción económica de cada un dos exercicios
sinalados.
No 2017 acometeranse, con toda probabilidade, actuacións de mellora integral
no sistema de iluminación, unha vez remate o estudo enerxético acerca das
necesidades da sede neste eido, ca intención principal de acadar unha mellora
tanto da calidade da iluminación, como da eficiencia dos equipos instalados.
6.3

En función da participación acadada, estudarase a posta en marcha doutras
accións similares.
6.4.- Renovación da páxina web.
Se ben o Cosital de A Coruña foi unha das primeiras organizacións colexiais en
dispoñer de páxina web propia, o certo é que leva anos sen constituír unha
ferramenta útil para o cumprimento dos fins para os que foi concebida.
De acordo co anunciado nas últimas Memorias Anuais, os traballos de renovación
da páxina teñen dado xa comezo, sendo asumidos pola axencia Iconweb4,
segundo acordo da xunta de goberno do pasado mes de outubro.
A páxina terá un formato adaptativo, que optimizará a súa consulta a través de
dispositivos móbiles, e que esperamos que mude totalmente o xeito en que o
Colexio se vén relacionando con todos nós.
A súa entrada en servizo está prevista para o vindeiro mes de abril.
6.5.- Novo sistema de xestión das sesións a celebrar polos órganos colexiados de
goberno.
O colexio está a estudar a implantación dun sistema de xestión, proporcionado
pola empresa Councilbox5que permitirá a tele asistencia as xuntas de goberno -e

Enquisa de satisfacción.

No segundo semestre do 2017 está previsto a confección e remisión aos
colexiados dunha enquisa de satisfacción, a fin de coñecer o parecer do colectivo
acerca da marcha do Colexio.
C/ Cantón Grande nº 6, 10º A
15003 A Coruña

4

http://www.iconweb.es/

5

http://www.councilbox.com/
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mesmo ás asembleas- facilitando a tramitación integral das mesmas, desde a súa
convocatoria ate a difusión dos acordos acadados, asegurando en todo momento
a validez legal do actuado ao actuar mediante sistemas de acreditación de
identidade e selado de tempo.
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ADESLAS
7.PUBLICIDADE DA MEMORIA.
En cumprimento da normativa citada ao longo deste documento, a presente
Memoria Anual, aprobada pola Asemblea, deberá facerse pública a través da
páxina web do Colexio no primeiro semestre de cada ano.
Igualmente, o Colexio facilitará ao Consejo General a información precisa para
que este elabore a Memoria Anual do conxunto do colectivo. Remitirase a tal
efecto esta Memoria, sen prexuízo da información adicional que puidera serlle
requirida.

En A Coruña, decembro de 2016.
O presidente de Cosital Coruña.
José Antonio Rueda de Valenzuela.
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