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O CONSELLO GALEGO DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS 

INDUSTRIAIS IMPULSARÁ ACCIÓNS PARA PROMOVER A 

COLEXIACIÓN DE FUNCIONARIOS. 
 

 O organismo celebrou hoxe unha sesión ordinaria do seu Pleno para 

abordar este tema e para facer un repaso das atividades e accións que se 

levaron a cabo ao longo do 2018. 
 

A Coruña, 26 de xaneiro de 2019  

O impulso da  colexiación segue a ser unha das máximas prioridades para o  Consello  

Galego de  Enxeñeiros Técnicos  Industriais ( CGETI). Por esa razón, o organismo 

estuda o impulso de novas accións que sirvan para promover a  colexiación entre os 

Enxeñeiros Técnicos Industriais que exercen a profesión ocupando un posto nas 

distintas Administracións Públicas.  

 

Así o manifestou o Presidente do  CGETI, Macario Yebra Lemos, na sesión ordinaria 

de pleno que tivo lugar hoxe, sábado 26 de xaneiro, na sede oficial do  Colexio Oficial 

de  Enxeñeiros Técnicos  Industriais da Coruña (Coeticor). Esta medida responde ás 

últimas sentenzas do Tribunal Constitucional (TC) con respecto a esta temática. De 

feito, segundo resolucións dos tribunais, a  colexiación obrigatoria alcanza tamén a 

aqueles profesionais que ocupan postos de funcionario. 

 

A sesión serviu, así mesmo, para aprobar as contas do último exercicio e para dar luz 

verde aos orzamentos deste ano. Ademais, fíxose un repaso das actividades e accións 

que o CGETI levou a cabo ao longo do 2018. Entre elas, destaca a renovación da 

páxina web do Consello e a organización e desenvolvemento do II Congreso PRL e 

Seguridade Industrial, que levou a cabo para abordar a importancia da aplicación e do 

cumprimento de protocolos nese eido no sector da enxeñería. 

 

O presidente lembrou que a Enxeñería Técnica Industrial segue sendo unha das 

profesións angulares que posibilitan o desenvolvemento industrial en Galicia. Tanto é 

así, que é unha das profesións con menos desemprego, así como unha das mellor 

consideradas polos empregadores e a sociedade. 
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