CANDIDATURA UNION VETERINARIA
Presidente
Alberto M. Portela Vázquez (651)
Doctor en Veterinaria. Académico de ACVG
Inspector Veterinario de Salud Pública.

“O
O Noso Lema: O COLEXIO DE TODOS…”
TODOS…”
Somos un equipo que representa aos diferentes sectores da profesión e queremos reactivar a vida colexial
e fomentar a participación de todo o colectivo. Temos moitas ganas de construir un proxecto novo
novo,, con
enerxías renovadas, no que se lle dea cabida ás iniciativas
iniciativas e propostas de todos os colexiados. Somos un
colectivo vocacional e con excelentes profesionais,
profesionais, pero debemos achegar as actividades dos
veterinarios á sociedade para defender a nosa imaxe como profesión.
PROGRAMA:

Secretaria
Graciela M.González Carrera (609)
Veterinaria Clínica.
Clínica. Zona Baixo Miño
z

V1: Cristina García Estévez (607)
Inspectora Oficial Matadero
Zona Gondomar

V3:: Eva Rubianes Barreiro (705)
Veterinaria Clínica
Zona Salnés

Vicesecretario
Marcos F. Fernández Monzón (649)
Especialista en Dermatología
Veterinario Clínico. Zona Vigo

V2:: Pedro García Díaz (790)
Veterinario en Tragsa
Zona Pontevedra

V4: Jorge
ge Fernández Jorge (586)
Veterinario de Empresa
Zona Deza

1-INFORMACIÓN
INFORMACIÓN COLEXIAL VERAZ, TRANSPARENTE E ACTUALIZADA
-Información
Información colexial relevante dispoñible para os colexiados na web e de xeito periódico por mail ou correo
electrónico.
-Publicar
Publicar os acordos das xuntas de goberno para coñecemento de todo o colectivo.
-Facilitar
Facilitar a “administración dixital” para uso on-line
on line e evitar os incómodos desprazamentos.
-Publicar
Publicar os presupostos con suficiente
suficiente antelación para que podan estudiarse antes da Asemblea Xeral Ordinaria.
-Auditoría
Auditoría anual de contas externa e máxima transparencia.
2-PROBLEMÁTICA
PROBLEMÁTICA LABORAL E DESEMPREGO
-Convenio
Convenio colectivo: comprometémonos a buscar un consenso satisfactorio para os diferentes sectores e que
conclúa coa aprobación dun convenio colectivo que termine cos soldos non acordes coa cualificación profesional,
responsabilidades e labores desempeñadas.
-Defensa
Defensa dos intereses laborais de calquera veterinario (clínicos, función pública, Tragsa, empresa…) dentro das
marxes estatutarias e legais.
-Creación
Creación dunha bolsa de emprego “activa” ordenada e actualizada. Apoio de calquera iniciativa legal
encamiñada a fomentar o emprego dos colexiados.
-Manteránse
Manteránse as cotas gratuitas aos veterinarios desempregados e facilitaránselles descontos nas actividades
formativas.
-Traballar
Traballar polo retorno dos compañeiros emigrados por falla de saídas profesionais.
3-VETERINARIOS
VETERINARIOS CLÍNICOS
-Achegar
Achegar o colexio á súa actividade diaria e facilitar os trámites cun bo asesoramento nos requisitos
legais/documentais necesarios.
-Solucionar
Solucionar os problemas para conseguir determinados fármacos: uso hospitalario, quimioterápicos, etc.
-Presionar
Presionar ás administracións correspondentes para acadar unha baixada do IVE veterinario do 21% actual ao
tipo reducido do 10%.
-Potenciar
Potenciar o Congreso Veterinario do Noroeste abríndoo aos diferentes sectores da profesión, con comunicacións
simultáneas e poñendo o foco en técnicas innovadoras e de futuro, contando sempre que sexa posible con
relatores galegos e dotándoo de contidos de
de interese que atraian unha asistencia cada vez maior.
-Organizar
Organizar formación continuada teórico-práctica
teórico práctica de interese para os clínicos de pequenos e grandes animais.

4-VETERINARIOS SECTOR PÚBLICO
-Esixir a carreira profesional e os postos de promoción.
-Reclamar a convocatoria regular de oposicións equiparándonos ao resto de corpos.
-O colexio debe estar presente nas negociacións coa Xunta de Galicia en relación ao Decreto de Funcións, as
oposicións, concursos, RPT…e conseguir que se melloren as condicións laborais.
5-COMISIÓNS COLEXIAIS E GRUPOS DE TRABALLO
-Crear comisións colexiais abertas á participación de todos, cuxas propostas serán referencia para a Xunta de
Goberno do colexio que actuará de acordo cos desexos do colectivo.
-Representación e defensa de todo o colectivo veterinario; empresa, administración, clínicos, investigadores,…
-Creación dunha “Comisión de Sabios” formada por veterinarios colexiados xubilados que o desexen e que
poderán asesorar á Xunta de Goberno en cuestións de especial importancia.
6-SERVIZO XURÍDICO
-Prestar de xeito eficaz un servizo de consultas legais e asuntos profesionais, aberto a calquera colexiado.
-Para isto proporemos un gabinete ou asesoría legal externa incluida na cota colexial, que preste este servicio e
todo o necesario para dar cobertura legal ás actuacións colexiais.
7-FOMENTAR A COLEXIACIÓN E A UNIDADE
-Facilitar aos novos colexiados a lexislación, documentación e información necesarias para o desempeño das
súas funcións profesionais, independenemente do sector que sexan.
-Tratar de recuperar a moitos veterinarios da administración, que nos últimos anos se descolexiaron cansos dun
organismo que non lles ofrece nada.

Dende hai anos percibimos que valores coma o compañeirismo, a unión e o respecto do noso colectivo non son
defendidos polo Colexio de Pontevedra. Sentímonos orgullosos de ser veterinarios e queremos recuperar
con ilusión unha veterinaria forte e unida. O noso colectivo é fundamental en numerosos ámbitos da
sociedade actual. Así e todo, a percepción social e laboral non son acordes coas nosas funcións e logros
profesionais. Queremos recuperar o tempo perdido e fomentar a participación de todos cun COV
dinámico, activo e que ilusione a todos e cada un dos seus colexiados.

Por todo isto, pedimos o voto para a nosa candidatura e nos comprometemos a traballar duramente
para revertir esta difícil situación.

Cambiar o colexio está nas túas mans...
VOTA UNIÓN VETERINARIA
E se estás interesado en coñecer máis ou participar neste cambio podes atoparnos en :

Na páxina do Facebook como “UNION VETERINARIA”

8-ESTATUTOS E HORARIOS DAS ASEMBLEAS
-Propoñemos cambiar os estatutos para limitar a permanencia dos membros da xunta directiva, a un máximo de
2 mandatos consecutivos.
-Celebrar as Asembleas Extraordinarias e Sectoriais en horario adecuado e de acordo coas preferencias de cada
sector.
-Realizar as Asembleas Xerais Ordinarias os sábados pola tarde para facilitar a asistencia sen perder horas de
traballo.
9-SENSIBILIZACIÓN SOCIAL E IMAXE PROFESIONAL
-Levar a cabo campañas de sensibilización social explicando as diferentes funcións dos veterinarios para
mellorar a imaxe do colectivo.
-Fomentar accións formativas/educativas cos nosos colexiados en relación a temas tan actuais coma o benestar
animal, o uso inadecuado dos antibióticos, ou a seguridade alimentaria entre outros.
-Incentivar actividades que acheguen a profesión á cidadanía e melloren a percepción que se ten da nosa
profesión.

LinkedIn como : “Profesionales Veterinarios LnkedIn Colegiados Pontevedra”

