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MEMÒRIA D’ACTIVITATS - 2003 
 
 
 
 
 
 
“La participació dels agents econòmics i socials en l’activitat pública es configura 
com un corol·lari de tot estat democràtic, i com a dret essencial de les persones i 
dels grups s’hi integren”. 

 
Preàmbul de la Llei 1/1993 de Creació del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana  

 
 
 
 
 
 
 
 
Esta Memòria va ser aprovada en la sessió de la Junta Directiva del dia 15 de març de 
2004 
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PRESENTACIÓ 
 

La Memòria d’Activitats del Comité Econòmic i Social de la Comunitat 
Valenciana, que es presenta ara correspon a l’exercici de l’any 2003, i va ser 
aprovada per unanimitat de la Junta Directiva del CES-CV en la sessió realitzada 
el passat dia 15 de març de 2004 a la ciutat de Castelló. 

 
És costum que esta memòria continga  els aspectes relatius a la naturalesa, la 

composició, les funcions, els òrgans i les activitats institucionals del Comité 
Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. 

 
L’any 2003 fou un any de canvis al si del Comité, ja que en concloure el seu 

mandat, la totalitat dels consellers es trobava exercint el seu càrrec en funcions. 
Així, en el mes de febrer de l’any 2003,per mitjà del Decret 8/2003, de 4 de febrer, 
del Consell de la Generalitat, es va procedir a la renovació dels membres dels 
grups I, II, III i IV del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, ja que 
havia conclòs el mandat dels anteriors consellers. En el Decret 16/2003, de 4 de 
març, del Consell de la Generalitat es va procedir a nomenar el president del 
Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, com així pertoca, una 
vegada nomenats tots els consellers que formen el ple del CES-CV, en el Decret 
188/2003, de 26 de setembre, del Consell de la Generalitat, es va  disposar el 
cessament i el nomenament de diversos membres del CES-CV corresponents al 
grup I i IV i finalment en el Decret 208/2003, de 17 d’octubre es va disposar el 
cessament i el nomenament d’un membre del grup II, com així es detalla en 
l’apartat corresponent d’esta memòria. 

  
Des d’estes pàgines vull aprofitar per a donar la benvinguda als nous 

consellers, així com agrair la col·laboració i predisposició en l'exercici del càrrec 
als consellers que ja no es troben entre nosaltres. 

 
Si l’any 2002 es va caracteritzar per l’elevat nombre de dictàmens i informes 

elaborats per esta institució, l’any 2003, en coincidir amb un any electoral i per 
consegüent amb un període parlamentari més reduït, la funció d’emissió de 
dictàmens i informes ha sigut partícip d’esta realitat, per això els dictàmens 
emesos  van ser l’Avantprojecte de Llei de creació de l’Institut Valencià de 
Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), l’Avantprojecte de Llei de Mesures 
Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d’Organització de la Generalitat 
Valenciana i l’Avantprojecte de Llei d’Ordenació del Territori i Protecció del 
Paisatge. 

 
L’estructura de esta Memòria d’Activitats s’ha consolidat en els últims anys,  

per això es  continua amb el mateix índex de capítols i la inclusió de dos annexos, 
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un sobre la legislació aplicable al CES-CV i l’altre que conté un estudi comparatiu 
de la incidència dels dictàmens emesos pel Comité Econòmic i Social de la 
Comunitat Valenciana, en les lleis de la Generalitat Valenciana aprovades en les 
Corts Valencianes en l’any 2003. 

 
Esta memòria, en el capítol primer recull la informació relativa a la creació, 

naturalesa, funciones, composició, òrgans i funcionament del Comité, amb les 
modificacions de l’últim any. 

 
En el capítol segon, s’indiquen les funcions atribuïdes al Comité Econòmic i 

Social de la Comunitat Valenciana per la Llei 1/1993, de 7 de juliol, de la 
Generalitat Valenciana, de creació del CES-CV i per l’Acord de 29 de juliol de 1994, 
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització i Funcionament. 

 
El capítol tercer detalla les activitats institucionals en què participa el Comité 

com a institució, així com les organitzades per ell, on es destaca la presentació de 
la Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i Laboral de l’any 2002, les VI Conferències 
sobre el Medi Ambient: Accions per a la Preservació del Medi Ambient  i els Premis 
del CES-CV per a Tesis Doctorals, convocatòria any 2002. 

 
Com és habitual, els estudis, les publicacions i els treballs de documentació i 

arxiu realitzats en l’any 2003, es recullen en el capítol quart. 
 
En el capítol cinqué es descriu allò concernent a la gestió dels recursos 

personals i materials, on s’efectua un comentari al pressupost de l’organisme i tot 
allò que fa referència a l’activitat econòmica del Comité. 
 

I finalment s’inserixen els dos annexos indicats, un sobre l’aplicació de la 
legislació aplicable al CES i l’altre sobre la incidència dels dictàmens del CES-CV 
en les lleis de la Generalitat Valenciana. 

 
Un any més, i amb l’inici d’un nou mandat, vull indicar que  amb la publicació 

de la present Memòria d’Activitats, es pretén complir amb l’obligació de presentar 
a la ciutadania el resum de les activitats i funcions dutes a terme pel Comité 
Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana.  

 
 
 

Castelló, maig de 2004 
 

 Rafael Cerdá Ferrer  
 President del CES de la 
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 Comunitat Valenciana 
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CAPÍTOL I  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA: 
 

CREACIÓ, NATURALESA,  
FUNCIONS, COMPOSICIÓ, 
ÒRGANS I FUNCIONAMENT 
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CREACIÓ 
 

El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana es creà per la Llei 
1/1993, de 7 de juliol, de la Generalitat Valenciana (DOGV de 14 de juliol), d’acord 
amb el que preveu l’article 60 i la disposició transitòria vuitena del nostre Estatut 
d’Autonomia, aprovat per Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, de l’Estatut 
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. 

 
Es configura com organisme de participació dels agents econòmics i socials en 

l’activitat pública, d’acord amb un dels principis bàsics de l’Estat democràtic que 
té el seu fidel reflex en el text constitucional i en la norma autonòmica. 

 
L’exposició de motius de la Llei de Creació del Comité li atribuïx les funcions 

següents: 
 

• Actuar com òrgan consultiu del Govern Valencià i de les institucions públiques 
de la comunitats autònoma, en matèria econòmica, sociolaboral i d’ocupació, i 
servir, per tant, com òrgan de participació de les organitzacions sindicals i 
empresarials més representatives en l’àmbit de la seua competència. 

 
• Contribuir al debat de la programació econòmica del Govern Valencià i dels 

programes dels Fons Estructurals de la Comunitat Europea, amb incidència en 
el desenvolupament econòmic i social de la Comunitat Valenciana, així com en 
matèria de programació territorial i de medi ambient. 

 
• Facilitar els acords entre les parts en els conflictes col·lectius de treball, dins del 

respecte al principi d’autonomia col·lectiva i promoure les funcions de 
mediació, conciliació i arbitratge, així com la coherència entre els dits acords i 
la política econòmica de la Generalitat Valenciana. 

 
• Participar en congressos i altres fòrums científics o cívics, així com promoure’ls 

i presentar iniciatives referents a l’estudi, el debat i la difusió de les qüestions 
relacionades amb les matèries competència del Comité. 
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En definitiva, el Comité es convertix així, en seu de trobada i de diàleg dels 
agents socials entre si i del conjunt d’ells amb el Govern Valencià en la recerca de 
l’acord i del consens. 
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 NATURALESA 
 

El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, institució de la 
Generalitat Valenciana, és un ens consultiu del Govern Valencià i de les 
institucions públiques d’esta Comunitat en matèria econòmica, sociolaboral i 
d’ocupació. 

 
Es configura com ens de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena 

capacitat, que disposa d’autonomia orgànica i funcional per al compliment dels 
seus fins, i s’adscriu a la Conselleria de Treball i Afers Socials (articles 1 i 2 de la 
Llei) ara denominada Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació. 

 
 
 

FUNCIONS 
 

La Llei 1/1993 de creació del CES-CV determina, en l’article 3, quines són les 
funcions del Comité Econòmic i Social, entre les quals cal destacar les següents: 
 
• Emetre dictamen amb caràcter preceptiu, previ i no vinculant sobre 

avantprojectes de lleis que regulen matèries econòmiques i socials que siguen 
competència de la comunitat autònoma, així com plans i programes que el 
Govern Valencià puga considerar d’especial transcendència en la regulació de 
les matèries indicades. També sobre els avantprojectes de lleis que afecten 
l’organització, les competències o el funcionament del Comité, així com sobre 
qualsevol altre assumpte que per precepte exprés d’una llei s’haja de consultar 
al Comité. 

 
• Emetre dictamen previ i vinculant, tal com establix la Llei de Creació, sobre el 

nomenament i la separació del president i secretari del Comité. 
 
• Emetre dictamen en els assumptes que, amb caràcter facultatiu, se sotmeten a 

consulta del Comité pel Govern Valencià, Corts Valencianes o altres 
institucions públiques de la Generalitat Valenciana. 

 
• Elaborar, a iniciativa pròpia o a instància de les institucions abans 

enumerades, estudis o informes en el marc de les seues competències.  
 
• Regular el seu règim intern d’organització i funcionament. 
 
• Elaborar i elevar, anualment, al Govern Valencià i a les Corts Valencianes, una 

Memòria sobre la situació socioeconòmica i laboral valenciana. 
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• Proposar, per iniciativa pròpia, recomanacions dirigides al Govern Valencià en 

l’àmbit de les seues competències. 
 
 
COMPOSICIÓ 
 

D’acord amb l’article 6 de la Llei 1/1993, el Comité Econòmic i Social de la 
Comunitat Valenciana està integrat per vint-i-nou membres, incloent-hi el 
president, nomenats, tots ells, pel Govern Valencià.  

 
La distribució dels membres referits és la següent: 

 
• Set, que componen el  Grup I, representen les organitzacions sindicals . 
• Set, que componen el Grup II, representen les organitzacions empresarials . 
• Set, que componen el Grup III, agrupen representants de diversos sectors com: 

− Economia social 
− Organitzacions socials agràries 
− Organitzacions de consumidors, usuaris i veïns 
− Sector financer valencià 
− Interessos locals 
− Sector maritimopesquer 
− Cambres de comerç. 

• Set, que componen el Grup IV, en representació de la Generalitat Valenciana. 
 

Els representants dels Grups I, II i III, seran proposats per les seues 
organitzacions respectives, les quals elevaran la designació als consellers 
d’Economia i Hisenda i Treball i Afers Socials (o conselleries que tinguen 
competència en les dites matèries) a fi que eleven la proposta al Govern Valencià 
per al seu nomenament. 

 
Els representants del Grup IV són nomenats per el Consell Valencià a proposta 

dels consellers d’Economia i Hisenda i de Treball i Afers Socials, cinc d’ells tenen, 
almenys, el rang de director general. Els dos restants seran experts en les matèries 
de competència del Comité i han de procedir de la docència i investigació 
universitària o de la pràctica professional. 

 
El mandat dels membres del Comité, inclòs el seu president, és de quatre anys, 

renovable per períodes d’igual duració.  
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La condició de membre del Comité és incompatible amb l’exercici de qualsevol 
càrrec o activitats que impedisca o menyscabe l’exercici de les funcions que li són 
pròpies. 
ÒRGANS 
 

El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana està regit per òrgans 
col·legiats i òrgans unipersonals. 

 
Són òrgans col·legiats del Comité, el Ple, la Junta Directiva i les Comissions de 

Treball. 
 
Són òrgans unipersonals del Comité, el president, els vicepresidents i el 

secretari. 
 
 
ÒRGANS COL·LEGIATS 
 
Ple 
 

Màxim òrgan decisori de la institució, integrat per la totalitat dels seus 
membres, sota la direcció del president, que és assistit pel secretari. 

 
Entre les seues funcions cal destacar l’elaboració del reglament intern; 

l’aprovació de la memòria anual, de l’avantprojecte de despeses de la institució, de 
dictàmens, informes, estudis i recomanacions que ha d’emetre el Comité i dels 
programes anuals d’actuació; la constitució de les comissions de treball amb 
establiment del règim ordinari de sessions i la designació i separació dels seus 
càrrecs als representants del Comité en els organismes o entitats en què haja 
d’estar representat. 
 
Junta Directiva  
 

Integrada pel president, assistit pel secretari i per dos membres representants 
de cada un dels grups que integren el Comité té atribuïdes, entre altres, les 
competències següents: elaboració de l’avantprojecte anual de despeses i del 
projecte de memòria anual; direcció i control de l’execució del pressupost; 
determinació sobre la tramitació d’escrits i sol·licituds dirigides a la institució; 
resolució d’aquelles qüestions que li siguen sotmeses a la seua consideració i 
qualsevol altra que la llei o reglament li puga atribuir, així com les restants que no 
estiguen atribuïdes a un òrgan específic. 
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Comissions de Treball 
 

La Llei de Creació del Comité Econòmic i Social establix que el dit organisme 
podrà crear les comissions de treball o assessores que estime oportú per al 
compliment dels seus fins, i l’article 16 establix que, almenys, n’hauran de ser tres i 
amb competència sobre la programació econòmica regional, les relacions laborals i 
la programació territorial i medi ambient. 

 
No obstant això, el desplegament reglamentari de l’article 16 mencionat ha 

establit cinc comissions de treball permanents amb competència sobre les matèries 
següents: 
 

• Comissió de Programació Econòmica Regional i Plans d’Inversions. 
• Comissió de Política Industrial. 
• Comissió de Relacions Laborals, Cooperació i Ocupació. 
• Comissió de Programació Territorial i Medi Ambient. 
• Comissió de Política de Protecció Social. 

 
El Ple del Comité podrà acordar la constitució d’altres comissions de  treball de 

caràcter permanent i, igualment, constituir comissions de treball per a qüestions 
específiques. 

 
En este sentit, en data 10 de febrer de 2000, el Ple del CES-CV aprovà la creació 

d’una Comissió No Permanent perquè estudiara la Situació Laboral de la Dona a 
la nostra Comunitat. Esta comissió va elaborar l’informe sobre la Situació 
Sociolaboral de la Dona a la Comunitat Valenciana, aprovat en la sessió plenària 
de caràcter extraordinari del CES-CV de data 25 de setembre de 2002. Per tant, els 
fins per als quals es va crear la dita comissió van ser aconseguits. 
 

Totes les comissions de treball estan compostes per vuit membres, dos per cada 
un dels grups representats en el Comité, d’acord amb els criteris de 
proporcionalitat que exigixen la llei i el reglament. 
 
 
ÒRGANS UNIPERSONALS 
 
President 
 

Exercix la legal representació del Comité, convoca, presidix i modera les 
sessions del Ple i la Junta Directiva, i fixa l’ordre del dia, visa les seues actes i 
ordena, si és el cas, la publicació dels acords, dirimix els empats que es 
produïsquen amb el seu vot de qualitat, sol·licita la col·laboració d’institucions i 
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autoritats, elabora la proposta inicial d’avantprojecte del pressupost anual, 
autoritza les propostes de despeses i de contractació de servicis i té competència 
absoluta per a contractar i acomiadar el personal al servici del Comité. 

 
El president del Comité Econòmic i Social és nomenat pel Govern Valencià, a 

proposta conjunta dels consellers d’Economia i d’Ocupació, amb consulta prèvia 
als grups de representació que integren el Comité, llevat que hi haja un dictamen 
previ en contra, emés per majoria de tres quarts dels seus membres. 
 
Vicepresidents  

 
El Comité té dos vicepresidents, elegits pel Ple d’entre els membres 

representants dels sindicats i de les organitzacions empresarials, a proposta de 
cada un dels grups respectivament. 

 
Substituiran el president en els casos de vacant, absència o malaltia, establint 

un torn anual entre els dos vicepresidents, començant per aquell que la Junta 
Directiva designe. Exerciran les funciones que expressament els delegue el 
president i seran informats regularment per este sobre la direcció de les activitats 
del Comité i prestaran la seua col·laboració en tots aquells assumptes per als quals 
siguen requerits. 

 
La substitució de qualsevol dels dos vicepresidents requerirà la proposta al Ple 

pel grup a què pertanya el membre del Comité que el substuïsca. Una vegada 
acceptada la dita proposta pel Ple, el mandat del vicepresident s’estendrà fins que 
acabe el període quadriennal en curs, i sempre que no hi haja una nova proposta 
de substitució. 

 
 
Secretari  

 
Òrgan d’assistència tècnica i administrativa del Comité, i dipositari de la fe 

pública dels seus acords. 
 
 
Entre les seues funcions es troba la de l’exercici de la direcció administrativa i 

tècnica dels servicis del Comité; assistència, amb veu però sense vot, a les sessions 
del Ple i de la Junta Directiva, estendre les actes i autoritzar-les amb la seua firma; 
arxiu i custòdia de la documentació del Comité; elaboració de l’avantprojecte de 
pressupost anual; dipositaria dels fons del Comité, i exercir la gestió econòmica i la 
direcció de tot el seu personal. 
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El seu càrrec serà exercit en règim de dedicació exclusiva i sotmés a les 
disposicions legals en matèria d’incompatibilitats. 

 
És nomenat, lliurement, pel Govern Valencià, a proposta dels consellers 

d’Economia i d’Ocupació, i ha de comptar amb el suport d’almenys dos terços dels 
membres del Comité. 

 
És substituït en casos d’absència, vacant o malaltia, pel membre del personal 

tècnic que siga designat per la Junta Directiva, a proposta del president. 
 

Entre les seues funcions es troba la de l’exercici de la direcció administrativa i 
tècnica dels servicis del Comité; assistència, amb veu però sense vot, a les sessions 
del Ple i de la Junta Directiva, estendre les actes i autoritzar-les amb la seua firma; 
arxiu i custòdia de la documentació del Comité; elaboració de l’avantprojecte de 
pressupost anual; dipositaria dels fons del Comité, i exercir la gestió econòmica i la 
direcció de tot el seu personal. 

 
El seu càrrec serà exercit en règim de dedicació exclusiva i sotmés a les 

disposicions legals en matèria d’incompatibilitats. 
 
És nomenat, lliurement, pel Govern Valencià, a proposta dels consellers 

d’Economia i d’Ocupació, i ha de comptar amb el suport d’almenys dos terços dels 
membres del Comité. 

 
És substituït en casos d’absència, vacant o malaltia, pel membre del personal 

tècnic que siga designat per la Junta Directiva, a proposta del president. 
 

 
Periodicitat i quòrum dels òrgans col·legiats 
 
Ple 

 
Realitza sessió ordinària, almenys, cada dos mesos, i també poden ser 

convocades sessions extraordinàries pel president, per acords de la Junta Directiva 
o per sol·licitud de set dels seus membres. 

 
El quòrum per ser vàlidament constituït és de catorze membres en primera 

convocatòria i de deu en segona, més el president i el secretari. Els seus acords 
s’adopten per majoria absoluta dels membres presents en la sessió, llevat per a 
l’aprovació de dictàmens o recomanacions,  en este cas es requerix la majoria 
favorable de tres  cinquens del nombre legal dels seus membres. 
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Junta Directiva 
 

Sota la direcció del president, es reunix en sessió ordinària, almenys, una 
vegada al mes, si bé pot ser convocada de forma extraordinària tantes vegades com 
calga. 

 
Per a ser vàlidament constituïda és necessària la presència d’almenys cinc dels 

seus membres, més el president i el secretari. Els acords de la Junta Directiva 
s’adopten per majoria absoluta dels assistents. En el supòsit d’aprovació de 
dictàmens l’acord requerirà el vot favorable dels dos terços dels seus membres. 

 
Comissions de Treball 
 

En la seua sessió constitutiva, determinaran les seues normes de convocatòria i 
funcionament, seran convocades pel seu president i, per a ser vàlidament 
constituïdes, serà necessària la presència de la majoria absoluta dels seus 
membres. Cada comissió elegirà, entre els seus membres, un president i un 
vicepresident. 

 
Les labors de les comissions comptaran amb l’assistència dels servicis tècnics i 

administratius del Comité. 
 
 
DICTÀMENS 
 

De les funcions encomanades al Comité Econòmic i Social de la Comunitat 
Valenciana destaca, sense cap dubte, l’emissió de dictàmens preceptius, previs i no 
vinculants sobre els avantprojectes de llei que regulen matèries socioeconòmiques, 
i que siguen competència de la Comunitat Valenciana. 

 
El termini per a l’emissió dels dictàmens no serà inferior a deu dies ni superior 

a trenta, i este s’entendrà evacuat si transcorre el termini corresponent sense que 
s’haja emés el dictamen. 

 
El procediment ordinari per a l’emissió de dictamen consta de les actuacions 

següents: 
 
• Una vegada rebuda pel Comité una sol·licitud de dictamen del Govern 

Valencià, la Junta Directiva el traslladarà a la Comissió de Treball 
corresponent. Si és el Ple el que acorda l’elaboració d’un dictamen o informe per 
iniciativa pròpia, serà este el que decidirà el seu trasllat a la comissió de treball 
que pertoque. 



CES Comunidad Valenciana 

 20

 
• La comissió competent nomenarà un o diversos ponents perquè formulen la 

proposta de dictamen que serà debatut al seu si. 
 
• El resultat dels treballs de la Comissió, junt amb esmenes i vots particulars serà 

lliurat al president del Comité perquè l’incloga en l’ordre del dia de la sessió 
següent del Ple, en la qual el president de la Comissió exposarà l’acord d’esta. 

 
• El president del Comité, en el cas que no hi haja el consens necessari, podrà 

proposar al Ple un nou estudi per la Comissió de Treball. 
 
• En el Ple, després de la intervenció del ponent, es debatran les esmenes o vots 

particulars a la totalitat i es procedirà a la votació dels textos alternatius; si cap 
d’ells prospera, es durà a terme el debat i la votació de les esmenes i vots 
particulars parcials. 

 
• Les esmenes aprovades s’inclouran en el text definitiu i el text final serà sotmés 

a votació. 
 
• Si no s’aprova el text final, per acord del Ple podrà ser tramés a la comissió 

corresponent per a nou estudi, designar un altre ponent o, si és el cas, si no 
s’aconseguix la majoria requerida, trametre la part de l’acta de la sessió en què 
ha tractat la qüestió de referència a qui ha sol·licitat el dictamen preceptiu, amb 
indicació de les distintes posicions i dels resultats de la votació. 

 
• Si s’aconseguix la majoria necessària, els parers del Ple del Comité 

s’expressaran sota la denominació "Dictamen del CES", es documentarà per 
separat cada un d’ells distingint-se els seus antecedents, la valoració efectuada 
i les conclusions amb la firma del secretari i el vistiplau del seu president, i s’hi 
ha vots particulars s’adjuntaran necessàriament  

 
Una vegada emés el dictamen, es traslladarà al sol·licitant i es farà públic. 
 
GRUPS DEL COMITÉ 
 

El Reglament del Comité Econòmic i Social conté, igualment, la regulació dels 
grups de representació existents al seu si, els quals poden organitzar el seu 
funcionament intern fixant les normes per a la representació en els distints òrgans 
del Comité, respectant en tot cas al que preveu el reglament. 

 
Els grups expressats comptaran amb el suport tècnic i administratiu necessari 

per a l’exercici de les seues funcions. 
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RÈGIM ECONÒMIC, PERSONAL I CONTRACTACIÓ DEL 
COMITÉ 
 
Règim econòmic 
 

Per al compliment dels seus fins el Comité Econòmic i Social comptarà amb els 
recursos econòmics que a l’efecte es consignen en els pressupostos de la 
Generalitat Valenciana.  

 
En el segon trimestre de l’any, el president, assistit pel secretari, prepararà la 

proposta d’avantprojecte de pressupost anual següent, perquè puga ser examinat 
per la Junta Directiva per a la posterior aprovació pel Ple del Comité i tramesa a la 
Conselleria d’Economia i Hisenda. 

 
Encara que, en principi, el Comité es regix per l’ordenament jurídic privat, està 

sotmés, no obstant això, a la normativa sobre hisenda pública de la Generalitat 
Valenciana que li siga aplicable, ja que s’emmarca dins de les entitats de dret 
públic previstes en l’article 5.2 del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la 
Generalitat Valenciana de 26 de juliol de 1991. 

 
El Reglament d’Organització i Funcionament establix que el pressupost anual 

del Comité i la seua actuació econòmica se sotmetrà a la legislació pressupostària 
de la hisenda pública de la Generalitat que li siga aplicable i comptarà, així mateix, 
amb la preceptiva intervenció de la Sindicatura de Comptes. 
 
Personal 
 

El Comité Econòmic i Social podrà contractar el personal tècnic, administratiu i 
subalterno que resulte necessari per al compliment dels seus fins. El dit personal 
quedarà vinculat amb l’organisme per una relació subjecta al dret laboral. 

 
La selecció del personal, a excepció del de caràcter directiu i de suport als 

grups, s’haurà de dur a terme mitjançant convocatòria pública i d’acord amb 
sistemes basats en els principis de mèrit i capacitat, tot això de conformitat amb els 
procediments i modalitats establits en la legislació laboral vigent. 
 
Contractació 
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D’acord amb el que preveu l’art. 27.3 de la Llei 1/93, les contractacions que 
duga a terme el Comité Econòmic i Social es desenvoluparan en règim de dret 
privat, si bé amb el sotmetiment als principis de publicitat, concurrència, 
salvaguarda de l’interés públic i homogeneïtzació amb els comportaments del 
sector públic. 
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COMPOSICIÓ DEL PLE EL 01/01/2003 
 
PRESIDENCIA SECRETARÍA GENERAL 
 
Sr. Rafael Cerdá Ferrer 

 
Sra. María José Adalid Hinarejos 

 

VICEPRESIDÈNCIES 
 
Sr. Juan Ortega Alborch Grup I / CC OO-PV 
Sr. Rafael Montero Gomis Grup II / CIERVAL 
 
 
MEMBRES DELS GRUPS DEL COMITÉ  
 
Grup I - ORGANITZACIONS SINDICALS 
 
Sr. Oscar Llopis Barragán UGT-PV 
Sr. Ángel Gracia Peris UGT- PV 
Sr. Ismael Sáez Vaquero UGT- PV 
Sr. Vicent Mira Franch UGT- PV 
Sr. Juan Ortega Alborch CC OO- PV 
Sra. Ofelia Vila Hernández CC OO- PV 
Sr. Fernando Casado Carrasco CC OO- PV 

 
 
Grup II - ORGANITZACIONS EMPRESARIALS 
 
Sr. Javier López Mora CIERVAL 
Sr. Rafael Montero Gomis CIERVAL 
Sr. Pedro Coca Castaño CIERVAL 
Sr. Pedro Méndez Reyes CIERVAL 
Sr. Fernando Romero Bru CIERVAL 
Sr. Alejandro Soliveres Montañés CIERVAL 
Sr. Enrique Soto Ripoll CIERVAL 

  
  



CES Comunidad Valenciana 

 24

Grup III - ALTRES ENTITATS 
 

Sr. Joaquín Pitarch Roig Economia Social. Confederació de 
Cooperatives de la Comunitat Valenciana. 

Sr. Eladio Aniorte Aparicio Organitzacions socials agràries. Joves 
Agricultors (ASAJA). 

Sra. Carmen Oliver Moreno Federació d’Ames de Casa. 
Sr. Ángel Villanueva Pareja Federació Valenciana de Caixes d’Estalvis. 
Sr. Francisco José Micó Micó Federació Valenciana de Municipis i 

Províncies. 
Sr. Tomás Buades Ruso Federació Provincial de Confraries de 

Pescadors. 
Sr. Vicente Casañ Casañ Consell de Cambres de Comerç, Indústria i 

Navegació. 

 
 
Grup IV - ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA 
 
Sr. Román Ceballos Sancho Director general de Treball i Seguretat 

Laboral. Conselleria d’Economia, 
Hisenda i Ocupació. 

Sr. Elías Amor Bravo Director general de Formació i 
Qualificació Professional. Conselleria 
d’Economia, Hisenda i Ocupació. 

Sr. Joaquín Martínez Gómez Director del SERVEF. Conselleria 
d’Economia, Hisenda i Ocupació. 

Sr. José Manuel Vela Bargues Sotssecretari de Política Pressupostària i 
Tresor. Conselleria d’Economia, 
Hisenda i Ocupació. 

Sr. Francisco Quintana Safont Secretari general de la Conselleria 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

Sr. Vicente Montaner Agustí Expert de l’administració. 
Sr. Agustín Sancho Sancho Expert de l’administració. 
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COMPOSICIÓN DEL PLE EL 31/12/2003 
 
PRESIDENCIA SECRETARÍA GENERAL 
 
Sr. Rafael Cerdá Ferrer 

 
Sra. María José Adalid Hinarejos 

 

VICEPRESIDÈNCIES 
 
Sr. Carlos de Lanzas Sánchez  Grup I / UGT-PV 
Sr. Rafael Montero Gomis Grup II / CIERVAL 
 
 
MEMBRES DELS GRUPS DEL COMITÉ  
 
Grup I - ORGANITZACIONS SINDICALS 
 
Sr. Óscar Llopis Barragán UGT-PV 
Sr. Ángel Gracia Peris UGT- PV 
Sr. Fernando Gómez Salvador UGT- PV 
Sr. Carlos de Lanzas Sánchez UGT- PV 
Sr. Juan Ortega Alborch CC OO- PV 
Sra. Ofelia Vila Hernández CC OO- PV 
Sr. Fernando Casado Carrasco CC OO- PV 

 
 
Grup II - ORGANITZACIONS EMPRESARIALS 
 
Sr. Javier López Mora CIERVAL 
Sr. Rafael Montero Gomis CIERVAL 
Sr. Arturo Cerveró Duato CIERVAL 
Sr. Pedro Méndez Reyes CIERVAL 
Sr. Fernando Romero Bru CIERVAL 
Sr. Alejandro Soliveres Montañés CIERVAL 
Sr. Enrique Soto Ripoll CIERVAL 
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Grup III - ALTRES ENTITATS 
 

Sr. Pascual Romero Martínez Economia Social. Confederació de 
Cooperatives de la Comunitat Valenciana. 

Sr. Eladio Aniorte Aparicio Organitzacions socials agràries. Joves 
Agricultors (ASAJA). 

Sra. Asunción Francés Camarena Federació d’Ames de Casa i Consumidors 
TYRIUS. 

Sr. Ángel Villanueva Pareja Federació Valenciana de Caixes d’Estalvis. 
Sr. Francisco José Micó Micó Federació Valenciana de Municipis i 

Províncies. 
Sr. Tomás Buades Ruso Federació Provincial de Confraries de 

Pescadors. 
Sr. Vicente Casañ Casañ Consell de Cambres de Comerç, Indústria i 

Navegació. 

 
 
Grup IV - ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA 
 
Sra. Ana Encabo Balbín Secretaria autonòmica d’Ocupació. 

Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació. 

Sr. José Manuel Vela Bargues Secretari autonòmic d’Economia i 
Pressupostos. Conselleria d’Economia, 
Hisenda i Ocupació. 

Sr. Román Ceballos Sancho Director general de Treball i Seguretat 
Laboral. Conselleria d’Economia, 
Hisenda i Ocupació. 

Sr. Luis Lobón Martín Secretari autonòmic d’Esdeveniments i 
Projectes. Conselleria d’Economia, 
Hisenda i Ocupació. 

Sr. Carlos Mínguez Plasencia Sotssecretari de la Conselleria 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació 

Sr. Salvador Serrano García Expert de l’administració. 
Sr. Agustín Sancho Sancho Expert de l’administració. 

 

Mitjançant el Decret 8/2003, de 4 de febrer (DOGV núm. 4435 de 07/02/03), del Consell de la 
Generalitat, es renoven els membres del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana 
corresponents  als Grups I, II, III i IV. 
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El Decret 16/2003, de 4 de març (DOGV núm. 4454 de 06/03/03), del Consell de la Generalitat, 
nomena el Sr. Rafael Cerdá Ferrer president del CES-CV. 

El Decret 188/2003, de 26 de setembre (DOGV núm. 4597 de 29/09/03), del Consell de la 
Generalitat, disposa el cessament com a membres del Grup I del CES-CV del Sr. Enric Pallarés 
Portolés. També cessen com a membres del Grup IV el Sr. Joaquín Martínez Gómez, la Sra. 
Cristina Serrano Mateo i el Sr. Francisco Quintana Safont. 
El mateix decret nomena el Sr. Carlos de Lanzas Sánchez com a membre del Grup I del CES-CV i 
la Sra. Ana Encabo Balbín, i els Srs. Luis Lobón Martín i  Carlos Mínguez Plasencia com a 
membres del Grup IV. 

El Decret 208/2003, de 17 de octubre (DOGV nº 4611 de 20/10/03), del Consell de la Generalitat, 
disposa el cessament del Sr Pedro Coca Castaño com a membre del Grup II del CES-CV, i en el seu 
lloc nomena el Sr, Arturo Cerveró Duato. 

 
 En este període de l’any 2003, el Sr. Enric Pallarés Portolés, pertanyent al 
Grup I, en representació de l’organització sindical UGT-PV, va exercir el càrrec de 
conseller del CES-CV des del 4 de febrer i el de vicepresident, des del seu 
nomenament el 4 de març fins al 26 de setembre,  
 
 També el Sr Pedro Coca Castaño va ocupar el càrrec de conseller del CES-
CV, com a representant de l’organització empresarial CIERVAL, dins del Grup II,  
des del 4 de febrer fins al 17 de octubre. 
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COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 
PRESIDENT   
 
D. Rafael Cerdá Ferrer 

  

   
VICEPRESIDENTS   
 
Sr. Enric Pallarés Portolés* 
Sr. Carlos de Lanzas Sánchez 

 
Grup I 
Grup I 

 
UGT-PV 
UGT-PV 

Sr. Rafael Montero Gomis Grup II CIERVAL 
   
VOCALS   
 
Sr. Juan Ortega Alborch 

 
Grup I 

 
CC OO- PV 

Sr. Javier López Mora Grup II CIERVAL 
Sr. Ángel Villanueva Pareja Grup III Federació Valenciana de Caixes 

d’Estalvis. 
Sr. Pascual Romero Martínez Grup III Economia Social. Confederació de 

Cooperatives de la Comunitat 
Valenciana. 

Sr. Luis Lobón Martín Grup IV Secretari autonòmic 
d’Esdeveniments i Projectes. 

Sr. Agustín Sancho Sancho Grup IV Expert nomenat per 
l’administració. 

 
* El Sr. Enric Pallarés Portolés va exercir de vicepresident del CES-CV des del 4 de març 
de 2003 fins al 26 de setembre de 2003. 
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COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS DE TREBALL DEL CES 
 

COMISSIÓ PROGRAMACIÓ ECONÒMICA REGIONAL I PLANS 
D’INVERSIONS 

 
PRESIDENT   
 
Vacant 

 
 

 
 

 
VICEPRESIDENT 

  

 
Vacant 

 
 

 
 

   
VOCALS   
 
Sr. Carlos de Lanzas Sánchez 

 
Grup I 

 
UGT-PV 

Sr. Juan Ortega Alborch Grup I CC OO- PV 
Sr. Rafael Montero Gomis Grup II CIERVAL 
Sr. Enrique Soto Ripoll Grup II CIERVAL 
Sr. Vicente Casañ Casañ Grup III Consell de Cambres de Comerç. 
Sr. Ángel Villanueva Pareja Grup III Federació Valenciana de Caixes 

d’Estalvi. 
Sr. Agustín E. Sancho Sancho Grup IV Expert de l’administració. 
Sr. José Manuel Vela Bargues Grup IV Secretari autonòmic d’Economia i 

Pressupostos 
 
SUPLENTS 
 
Grup I Sr. Fernando Gómez Salvador UGT – PV 
 Sr. Fernando Casado Carrasco CC OO- PV 
Grup II Sr. Javier López Mora 

Sr. Fernando Romero Bru 
CIERVAL 
CIERVAL 

Grup III Sr. Tomás Buades Ruso 
 
Sr. Francisco José Micó Micó 

Federació Provincial de Confraries 
de Pescadors. 
Federació Valenciana de Municipis 
i Províncies. 

Grup IV Sr. Román Ceballos Sancho 
 
Sr. Salvador Serrano García 

Director general de Treball y 
Seguretat Laboral. 
Expert de l’administració. 
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COMISSIÓ POLÍTICA INDUSTRIAL 
 

PRESIDENT   
 
Vacant 

  
 

 
VICEPRESIDENT 

  

 
Vacant 

  

 
VOCALS 

  

 
Sr. Fernando Gómez Salvador 

 
Grup I 

 
UGT-PV 

Sr. Fernando Casado Carrasco Grup I CC OO- PV 
Sr. Alejandro Soliveres Montañés Grup II CIERVAL 
Sr. Pedro Méndez Reyes Grup II CIERVAL 
Sr. Vicente Casañ Casañ Grup III Consell de Cambres de Comerç. 
Sr. Ángel Villanueva Pareja Grup III Federació Valenciana de Caixes 

d’Estalvis. 
Sr. Agustín E. Sancho Sancho Grup IV Expert de l’administració. 
Sra. Ana Encabo Balbín Grup IV Secretaria autonòmica d’Ocupació. 
 
SUPLENTS 
 
Grup I Sr. Carlos de Lanzas Sánchez UGT – PV 
 Sra. Ofelia Vila Hernández CC OO- PV 
Grup II Sr. Enrique Soto Ripoll 

Sr. Fernando Romero Bru 
CIERVAL 
CIERVAL 

Grup III Sr. Eladio Aniorte Aparicio Organitzacions Socials Agràries. 
Joves Agricultors (ASAJA). 

 Sr. Pascual Romero Martínez Economia Social. Confederació de 
Cooperatives de la Comunitat 
Valenciana. 

Grup IV Sr. Román Ceballos Sancho 
 
Sr. Salvador Serrano García 

Director general de Treball i 
Seguretat Laboral. 
Expert de l’administració. 
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COMISSIÓ POLÍTIQUES DE PROTECCIÓ SOCIAL 
 

PRESIDENT   
 
Vacant 

 
 

 
 

 
VICEPRESIDENT 

  

 
Vacant 

 
 

 
 

   
VOCALS   
   
Sr. Óscar Llopis Barragán Grup I UGT-PV 
Sr. Juan Ortega Alborch Grup I CC OO-PV 
Sr. Pedro Méndez Reyes Grup II CIERVAL 
Sr. Arturo Cerveró Duato Grup II CIERVAL 
Sra. Asunción Francés 
Camarena 

Grup III Federació d’Ames de Casa i 
Consumidors TYRIUS 

Sr. Francisco José Micó Micó Grup III Federació Valenciana de Municipis 
i Províncies. 

Sr. Román Ceballos Sancho Grup IV Director general de Treball i 
Seguretat Laboral. 

Sr. Salvador Serrano García Grup IV Expert de l’administració. 
 
SUPLENTS 
 
Grup I Sr. Ángel Gracia Peris UGT - PV 
 Sra. Ofelia Vila Hernández CC OO- PV 
Grup II Sr. Alejandro Soliveres 

Montañés 
Sr. Javier López Mora 

CIERVAL 
CIERVAL 

Grup III Sr. Ángel Villanueva Pareja Federació Valenciana de Caixes 
d’Estalvi. 

 Sr. Tomás Buades Ruso Federació Provincial de Confraries 
de Pescadors. 

Grup IV Sr. Agustín E. Sancho Sancho Expert de l’administració. 
 Sr. Luis Lobón Martín Secretari autonòmic 

d’Esdeveniments i  Projectes 
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COMISSIÓ PROGRAMACIÓ TERRITORIAL I MEDI AMBIENT 
 

PRESIDENT   
 
Sr. Javier López Mora 

 
Grup II 

 
CIERVAL 

 
VICEPRESIDENT 

  

 
Sra. Ofelia Vila Hernández 
 

 
Grup I 

 
CC OO-PV 

VOCALS   
 
Sr. Ángel Gracia Peris 

 
Grup I 

 
UGT – PV 

Sr. Rafael Montero Gomis Grup II CIERVAL 
Sr. Francisco José Micó Micó Grup III Federació Valenciana de Municipis 

i Províncies. 
Sr. Vicente Casañ Casañ Grup III Consell de Cambres de Comerç. 
Sr. Carlos Mínguez Plasencia Grup IV Sotssecretari de la Conselleria 

d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 
Sr. Salvador Serrano García Grup IV Expert de l’administració. 
 
SUPLENTS 
 
Grup I Sr. Oscar Llopis Barragán UGT- PV 
 Sr. Fernando Casado Carrasco CC OO- PV 
Grup II Sr. Alejandro Soliveres 

Montañés 
Sr. Enrique Soto Ripoll 

CIERVAL 
CIERVAL 

Grup III Sra. Asunción Francés 
Camarena 

Federació d’Ames de Casa i 
Consumidors TYRIUS 

 Sr. Eladio Aniorte Aparicio Organitzacions Socials Agràries. 
Joves Agricultors (ASAJA). 

Grup IV Sr. Agustín E. Sancho Sancho Expert de l’administració. 
 Sr. Luis Lobón Martín Secretari autonòmic 

d’Esdeveniments i Projectes. 
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COMISSIÓ RELACIONS LABORALS, COOPERACIÓ I 
OCUPACIÓ 

 
PRESIDENT   
 
Vacant 

 
 

 
 

 
VICEPRESIDENT 

  

 
Vacant 
 

 
 

 
 

VOCALS   
 
Sr. Fernando Gómez Salvador 

 
Grup I 

 
UGT – PV 

Sr. Fernando Casado Carrasco Grup I CC OO-PV 
Sr. Javier López Mora Grup II CIERVAL 
Sr. Fernando Romero Bru Grup II CIERVAL 
Sr. Pascual Romero Martínez Grup III Economia Social. Confederació de 

Cooperatives de la Comunitat 
Valenciana. 

Sr.  Francisco José Micó Micó Grup III Federació Valenciana de Municipis 
i Províncies. 

Sr. Agustín E. Sancho Sancho Grup IV Expert de l’administració. 
Sr. Román Ceballos Sancho Grup IV Director general de Treball i 

Seguretat Laboral. 
 
SUPLENTS 
 
Grup I Sr. Carlos de Lanzas Sánchez UGT – PV 
 Sr. Juan Ortega Alborch CC OO- PV 
Grup II Sr. Alejandro Soliveres 

Montañés 
Sr. Rafael Montero Gomis 

CIERVAL 
CIERVAL 

Grup III Sr. Eladio Aniorte Aparicio Organitzacions Socials Agràries. 
Joves Agricultors (ASAJA). 

 Sr. Vicente Casañ Casañ Consell de Cambres de Comerç. 
Grup IV Sr. Salvador Serrano García Expert de l’administració. 
 Sra. Ana Encabo Balbín Secretaria autonòmica d’Ocupació. 
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CAPÍTOL II  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXERCICI DE LES FUNCIONS 
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D’acord amb el que preveu l’article 2 de la seua Llei de Creació, el Comité 
Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana ha exercit la funció consultiva pel 
que fa a l’activitat normativa del Govern Valencià en matèries econòmiques, 
sociolaborals i d’ocupació, i a l’efecte ha emés els dictàmens i informes 
corresponents sotmesos a consulta, tal com establixen els apartats 3 i 4 de l’article 
3 de la dita llei. 

   
Així mateix, ha elevat al Govern valencià la memòria anual corresponent a 

l’any 2002, en la qual s’exposen les seues consideracions sobre la situació 
econòmica i social de la Comunitat Valenciana.  
 
 
ASSUMPTES SOTMESOS A CONSULTA DEL COMITÉ 
 
• Avantprojecte de Llei de Creació de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el 

Treball, tramés pel conseller d’Economia, Hisenda i Ocupació. 

• Avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, 
i d’Organització de la Generalitat Valenciana, tramés pel conseller d’Economia, 
Hisenda i Ocupació. 

• Avantprojecte de Llei d’Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge, tramés 
pel conseller de Territori i Habitatge. 

 
Dels 3 avantprojectes de llei tramesos al CES-CV durant l’any 2003, este ha 

manifestat el seu parer, a través de l’emissió del dictamen corresponent. 
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SESSIONS DEL PLE DEL COMITÉ 
 
Data: 23/01/2003 Caràcter: ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* S’informa al Ple del calendari de reunions i activitats per a l’any 2003. 

* Es ratifiquen unes modificacions pressupostàries necessàries per a l’execució del 
pressupost aprovades prèviament per la Junta Directiva. 

 

Data: 17/02/2003 Caràcter: extraordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* Ple presidit per l’Honorable Sr. Vicente Rambla Momplet, conseller d’Economia, 
Hisenda i Ocupació, en el qual prenen possessió els nous membres del CES-CV i 
s’accepta per unanimitat la proposta formulada pel conseller sobre la designació 
del Sr. Rafael Cerdá Ferrer com a president del CES-CV. 

 
Data: 04/03/2003 Caràcter: extraordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* El Ple aprova designar els senyors Enric Pallarés i  Rafael Montero com a 
vicepresidents del CES-CV. 

* S’aprova la composició de la Junta Directiva del CES-CV. 

* S’aprova la composició de les Comissions de Treball del CES-CV. 

* S’acorda que siga la Junta Directiva la que elabore i presente al Ple l’esborrany de 
dictamen al Projecte de Llei de Creació de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en 
el Treball (INVASSAT). 

 
Data: 13/03/2003 Caràcter: extraordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* S’aprova l’esborrany de dictamen a l’Avantprojecte de Llei de Creació de 
l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT). 
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Data: 30/05/2003 Caràcter: ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* S’informa sobre les conclusions elaborades pel Consell de la Comunitat 
Valenciana per al Debat sobre el Futur d’Europa, en el qual ha format part el 
president del CES-CV. 

* S’acorda que el conseller del CES-CV, en representació del sindicat UGT-PV, 
Fernando Gómez Salvador substituïsca Ismael Sáez Vaquero en el Ple del Consell 
Valencià d’Universitats. 

* S’aproven els Comptes Anuals del CES-CV, any 2002. 

* Es ratifica l’acord de la Junta Directiva respecte a la revisió de les dietes que 
perceben els membres del CES-CV per la seua assistència a les reunions del Ple, 
Junta Directiva i Comissions de Treball. 

* S’aprova l’ampliació de la plantilla del personal del CES-CV amb la creació 
d’una nova plaça de tècnic. 

* S’aprova per unanimitat la Memoria sobre la Situación Socioeconómica y Laboral de la 
Comunidad Valenciana 2003. 

 
Data: 30/07/2003 Caràcter: ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* S’aprova el pressupost del CES-CV per a l’any 2004. 

* S’informa de l’aprovació per part de la Junta Directiva d’un índex per a 
l’elaboració pel CES-CV d’un treball sobre pensions. 

* S’informa de la realització en el mes de novembre de les VI Conferències sobre el 
Medi Ambient, enguany dedicades a les accions per a preservar el medi ambient. 

* S’informa de la Trobada de CES autonòmics organitzada pel CES de Castella-La 
Manxa que tindrà lloc entre els dies 15 al 17 d’octubre. 

* S’aproven les bases per a la creació d’una borsa de treball per a cobrir una plaça 
de subaltern en el CES-CV. 

 
Data: 18/09/2003 Caràcter: ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* S’informa al Ple del veredicte del Tribunal dels Premis del CES-CV per a Tesis 
Doctorals, Convocatòria 2002. 
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* S’informa de la visita protocol·lària que el dia 12 de setembre van mantindre el 
president i la secretària general del CES-CV amb el Molt Honorable President de la 
Generalitat Valenciana, Francisco Camps Ortiz i l’Honorable Conseller 
d’Economia, Hisenda i Ocupació, Gerardo Camps Devesa. 

 
Data: 21/10/2003 Caràcter: extraordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* Prenen possessió dels seus càrrecs com a consellers del CES-CV, Carlos de 
Lanzas, Arturo Cerveró,  Ana Encabo i Carlos Mínguez. 

* S’aprova el dictamen a l’Avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió 
Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat Valenciana. 

* S’aprova la nova composició de la Junta Directiva del CES-CV. 

* S’aprova el nomenament de Carlos de Lanzas com a vicepresident  del CES-CV. 

* S’aprova la nova composició de les Comissions de Treball del CES-CV. 

 
Data: 18/12/2003 Caràcter: extraordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* Pren possessió del seu càrrec com a conseller del CES-CV,  Luis Lobón Martín. 

* S’aprova el dictamen a l’Avantprojecte de Llei d’Ordenació del Territori i 
Protecció del Paisatge. 
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SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
Data: 23/01/2003 

Principals Assumptes Tractats 

* S’informa a la Junta Directiva sobre la Trobada "25 anys de diàleg social", 
organitzada pel CES de Castella La Manxa i que tindrà lloc a Toledo els dies 6 i 7 
de febrer. 

* Igualment s’informa sobre unes jornades de documentalistes organitzades pel 
CES de Cantàbria. 

* S’aprova el calendari de reunions del CES-CV per a l’any 2003. 

* S’aprova el calendari d’activitats del CES-CV per a l’any 2003. 

 
Data: 13/03/2003 

Principals Assumptes Tractats 

* S’elabora l’esborrany de dictamen a l’Avantprojecte de Llei de Creació de 
l’Institut Valencià per a la Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT). 

 
Data: 20/03/2003 

Principals Assumptes Tractats 

* S’entrega l’índex de la Memoria sobre la Situación Socioeconómica y Laboral de la 
Comunidad Valenciana 2002, per si es  considera oportú algun canvi. 

* S’establix un calendari de reunions per a l’elaboració de la mencionada Memòria 
2002. 

 
Data: 04/04/2003 

Principals Assumptes Tractats 

* S’inicien els treballs d’elaboració de la Memoria sobre la Situación Socioeconómica y 
Laboral de la Comunidad Valenciana 2002. 

 
Data: 09/04/2003 

Principals Assumptes Tractats 
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* Prosseguixen els treballs d’elaboració de la Memoria sobre la Situación 
Socioeconómica y Laboral de la Comunidad Valenciana 2002. 
Data: 15/04/2003 

Principals Assumptes Tractats 

* S’aproven per unanimitat els Comptes Anuals del CES-CV, any 2002. 

* El president informa a la Junta d’una invitació rebuda de la Fundació de la 
Solidaritat i el Voluntariat de la Comunitat Valenciana en la qual es proposa al 
CES participar en l’"Eurotrobada sobre Responsabilitat Social de les Empreses". 

* Prosseguixen els treballs d’elaboració de la Memoria sobre la Situación 
Socioeconómica y Laboral de la Comunidad Valenciana 2002. 

 
Data: 25/04/2003 

Principals Assumptes Tractats 

* S’aprova per unanimitat la Memòria d’Activitats del CES-CV 2002. 

* Continuen els treballs d’elaboració de la Memoria sobre la Situación Socioeconómica 
y Laboral de la Comunidad Valenciana 2002. 

 
Data: 06/05/2003 

Principals Assumptes Tractats 

* Prosseguixen els treballs d’elaboració de la Memoria sobre la Situación 
Socioeconómica y Laboral de la Comunidad Valenciana 2002. 

 
Data: 09/05/2003 

Principals Assumptes Tractats 

* Prosseguixen els treballs d’elaboració de la Memoria sobre la Situación 
Socioeconómica y Laboral de la Comunidad Valenciana 2002. 

 
Data: 13/05/2003 

Principals Assumptes Tractats 

* Prosseguixen els treballs d’elaboració de la Memoria sobre la Situación 
Socioeconómica y Laboral de la Comunidad Valenciana 2002. 
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Data: 16/05/2003 

Principals Assumptes Tractats 

* Prosseguixen els treballs d’elaboració de la Memoria sobre la Situación 
Socioeconómica y Laboral de la Comunidad Valenciana 2002. 

 
Data: 20/05/2003 

Principals Assumptes Tractats 

* Prosseguixen els treballs d’elaboració de la Memoria sobre la Situación 
Socioeconómica y Laboral de la Comunidad Valenciana 2002. 

 
Data: 23/05/2003 

Principals Assumptes Tractats 

* Continuen els treballs d’elaboració de la Memoria sobre la Situación Socioeconómica 
y Laboral de la Comunidad Valenciana 2002. 

 
Data: 27/05/2003 

Principals Assumptes Tractats 

* Prosseguixen els treballs d’elaboració de la Memoria sobre la Situación 
Socioeconómica y Laboral de la Comunidad Valenciana 2002. 

 
Data: 30/05/2003 

Principals Assumptes Tractats 

* S’establix la composició del Tribunal Qualificador dels Premis del CES-CV per a 
Tesis Doctorals, Convocatòria 2002. El Tribunal estarà compost pels senyors:  
Enrique de Miguel Fernández,  Vicente Orts Ríos,  Antonio López Sellés i Ramiro 
Reig Armero. 

* S’informa a la Junta Directiva sobre les conclusions elaborades  pel Consell de la 
Comunitat Valenciana per al Debat sobre el Futur d’Europa, en el qual ha format 
part el president del CES-CV. 

* S’acorda una revisió de les dietes que es paguen per l’assistència dels membres 
del CES-CV a les reunions del Ple, Junta Directiva i Comissions de Treball. 
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* Acaben els treballs d’elaboració de la Memoria sobre la Situación Socioeconómica y 
Laboral de la Comunidad Valenciana 2002. 
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Data: 25/06/2003 

Principals Assumptes Tractats 

* S’acorda l’elaboració d’unes bases per a constituir una borsa de treball que 
permeta cobrir la plaça de subaltern que està vacant en el CES-CV. 

* S’acorda que els tècnics del CES-CV demanen informació sobre pensions per a 
posteriorment tindre la possibilitat d’elaborar un treball sobre això. 

* El delegat de personal del CES-CV, Vicent J. Frías exposa a la Junta Directiva 
l’interés del personal laboral d’esta institució d’iniciar un  procés de 
funcionarització. 

 
Data: 30/07/2003 

Principals Assumptes Tractats 

* S’aprova el projecte de pressupost del CES-CV per a l’any 2004 

* S’informa a la Junta sobre l’índex del treball que s’ha de realitzar sobre les 
pensions. 

* S’entrega als membres de la Junta Directiva l’esborrany del programa de les VI 
Conferències sobre el Medi Ambient. 

* S’aproven les bases per a la constitució d’una borsa de treball per a una plaça de 
subaltern. 

 
Data: 18/09/2003 

Principals Assumptes Tractats 

* S’informa als membres de la Junta sobre l’audiència protocol·lària que el 
president i la secretària general del CES-CV van mantindre el dia 12 de setembre 
amb el Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana i l’Honorable 
Conseller d’Economia, Hisenda i Ocupació. 

* Es tracta el tema de crear borses de treball d’auxiliars i administratius per a poder 
cobrir les possibles vacants que es puguen donar en el personal del CES-CV. 

 
Data: 20/11/2003 

Principals Assumptes Tractats 

* El tècnic del CES-CV, José Juan López informa a la Junta sobre el material amb 
què es compta per a l’elaboració de l’informe sobre les pensions. Sobre això, la 
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Junta Directiva insta que se sol·liciten més dades sobre pensions no contributives a 
la Tresoreria de la Seguretat Social. 

 
Data: 18/12/2003 

Principals Assumptes Tractats 

* La directora general d’Economia, María Bonilla informa a la Junta Directiva del 
CES-CV sobre els punts més importants tractats en la reunió del Comité de 
Seguiment del Programa Operatiu Integrat de la Comunitat Valenciana 2000-2006. 

* La Junta Directiva acorda proposar a la Fundació Penyagolosa per al 
Desenvolupament Rural com a candidata a obtenir una de les distincions 
d’agricultura, economia i societat que atorga la Fundació Rural Caixa València. 

 
 
SESSIONS DE LES COMISSIONS DE TREBALL 
 
SESSIONS DE LA COMISSIÓ DE PROGRAMACIÓ 
TERRITORIAL I MEDI AMBIENT 
 
Data: 28/11/2003 

Principals Assumptes Tractats 

* Es designen  Javier López Mora i Ofelia Vila Hernández president i 
vicepresidenta, respectivament, de la Comissió. 

* S’elabora l’esborrany de dictamen a l’Avantprojecte de Llei d’Ordenació del 
Territori i Protecció del Paisatge. 

 
Data: 04/12/2003 

Principals Assumptes Tractats 

* S’elabora l’esborrany de dictamen a l’Avantprojecte de Llei d’Ordenació del 
Territori i Protecció del Paisatge. 
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SESSIONS DE LA COMISSIÓ DE PROGRAMACIÓ ECONÒMICA 
REGIONAL I PLANS D’INVERSIONS 
 
Data: 20/03/2003 

Principals Assumptes Tractats 

* Es constituïx la Comissió i es designen els senyors Pedro Coca Castaño i Enric 
Pallarés Portolés, president i vicepresident de la Comissió, respectivament. 

 
Data: 15/10/2003 

Principals Assumptes Tractats 

* S’elabora l’esborrany de dictamen a l’Avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, 
de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat 
Valenciana. 

 
Data: 17/10/2003 

Principals Assumptes Tractats 
* S’elabora l’esborrany de dictamen a l’Avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, 
de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat 
Valenciana. 
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DICTÀMENS EMESOS 
 

Denominació Dictamen 1/03 a l’Avantprojecte de Llei de 
Creació de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut 
en el Treball (INVASSAT) 

Remitent Conseller d’Economia, Hisenda i Ocupació 
Data d’entrada en el CES 24 de febrer de 2003 
Elaboració de la proposta de 
dictamen 

Junta Directiva en funcions de Comissió de Treball 

Emissió Ple del 13 de març de 2003 
Vots particulars presentats al 
dictamen 

Cap 

 

Denominació Dictamen 2/03 a l’Avantprojecte de Llei de 
Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera, i d’Organització de la Generalitat 
Valenciana 

Remitent Conseller d’Economia, Hisenda i Ocupació 
Data d’entrada en el CES 10 d’octubre de 2003 
Elaboració de la proposta de 
dictamen 

Comissió de Programació Econòmica Regional i 
Plans d’Inversions 

Emissió Ple del 21 d’octubre de 2003 
Vots particulars presentats al 
dictamen 

Vot particular conjunt de les organitzacions 
sindicals UGT-PV i CC OO-PV i un vot particular 
de CC OO-PV 

 

Denominació Dictamen 3/03 a l’Avantprojecte de Llei 
d’Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge 

Remitent Honorable Conseller de Territori i Habitatge 
Data d’entrada en el CES 20 de novembre de 2003 
Elaboració de la proposta de 
dictamen 

Comissió de Programació Territorial i Medi 
Ambient 

Emissió Ple del 18 de desembre de 2003 
Vots particulars presentats al 
dictamen 

Vot particular conjunt de les organitzacions 
sindicals UGT-PV i CC OO-PV 

 



CES Comunidad Valenciana 

 50

 
 
 

CAPÍTOL III  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITATS INSTITUCIONALS 
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En el Preàmbul de la Llei de Creació del Comité Econòmic i Social de la 

Comunitat Valenciana es recullen els principis inspiradors de l'activitat del mateix 
Comité, i entre altres, destaca la participació d'este ens consultiu en congressos i 
altres fòrums científics o cívics, així com promoure'ls i presentar iniciatives 
referents a l'estudi, el debat i la difusió de les qüestions relacionades amb les 
matèries competència del Comité. 

 
És per això, que el Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana ha dut 

a terme durant l'any 2003, una important activitat de projecció externa que s'ha 
concretat també en l'establiment de relacions amb distintes institucions i entitats. 

 
 

JORNADES “25 ANYS DE DIÀLEG SOCIAL: BALANÇ I PERSPECTIVES DE 
FUTUR“ 
 

Durant els dies 6 i 7 de febrer, el president i la secretària general del CES-CV 
van assistir a Toledo a les Jornades “25 anys de diàleg social: balanç i perspectives 
de futur“ organitzades pel Consell Econòmic i Social de Castella-La Manxa. 

 
La inauguració va córrer a càrrec de l'Excm. Sr. Eduardo Zaplana, ministre de 

Treball i Afers Socials i de l'Excm. Sr. José Bono, president de la Junta de 
Comunitats de Castella-La Manxa. 
 
 
COMITÉ DE SEGUIMENT DEL PROGRAMA REGIONAL DE LA INICIATIVA 
COMUNITÀRIA LEADER PLUS A LA COMUNITAT VALENCIANA 
 
 

El senyor Rafael Cerdá, president del CES-CV, va formar part de la reunió 
constitutiva del Comité de Seguiment del Programa Regional de la Iniciativa 
Comunitària Leader Plus a la Comunitat Valenciana, que va tindre lloc el dia 10 de 
febrer en la Sala de Premsa de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació a 
València. 

 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE EL FUTURO DE LOS VALENCIANOS: 
ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS 
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El tècnic del CES-CV, Vicent J. Fredes va assistir el dia 22 de febrer en el Jardí 
Botànic de la Universitat de València a la presentació del llibre El futuro de los 
valencianos: estrategias y políticas. L'obra ha sigut coordinada per Francesc 
Michavila, catedràtic i exrector de la Universitat Jaume I de Castelló. 
 
 
CONSELL PER AL DEBAT SOBRE EL FUTUR D'EUROPA 
 

El senyor Rafael Cerdá va assistir a la reunió del Consell per al Debat sobre el 
Futur d'Europa que va tindre lloc en la Sala de Reunions del Palau de 
Fuentehermosa de València el dia 12 de març. 

 
El Govern Valencià va crear, per mitjà de Decret 85/2002 de 30 de maig, el 

Consell mencionat, compost per personalitats representatives dels distints àmbits 
de la vida social i acadèmica, perquè actuara com a catalitzador i impulsor de la 
reflexió de la societat valenciana sobre el futur d'Europa. El Consell tenia 
atribuïdes dos funcions: 
 

La primera, impulsar el debat i la reflexió de la societat valenciana sobre el 
futur de la Unió Europea. La segona, fer propostes per al dit debat, arreplegant 
d'una banda les propostes generades en la societat valenciana (a través d'actes 
acadèmics, mitjans de comunicació, etc.) i arreplegant d'altra banda les que genere 
el mateix Consell, a través de la creació de comissions. 
 

Amb esta finalitat, es van crear tres grups de treball, que han elaborat 
contribucions escrites sobre els temes següents: 
 

a) El paper de les regions i el principi de subsidiarietat 

b) La Carta de Drets Fonamentals 

c) La reforma del finançament europeu 
 

El Consell s'ha reunit a la ciutat de València en set ocasions des de juliol del 
2002 a maig del 2003 i d'estes reunions ha format part el president del CES-CV,  
Rafael Cerdá. 
 
 
IV SETMANA D'ESTUDIS CONSTITUCIONALS 
 

El president del CES-CV,  Rafael Cerdá, la secretària general, Mª. José Adalid i 
els tècnics Luis Montero i  José Juan López, van assistir a la sessió d'obertura de la 
IV Setmana d’Estudis Constitucionals, enguany centrada en la Llei de Partits 



Memoria de Actividades 2003 

 53

Polítics, que va tindre lloc el dia 12 de març en el Saló de Plens de l'Excma. 
Diputació de Castelló. 
 

L'obertura oficial va córrer a càrrec de l'Excm. Sr. Mariano Rajoy, vicepresident 
1r del Govern, l'Excm. Sr. José Mª Michavila, ministre de Justícia, la Sra. Carmen 
Iglesias, directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales i l'Il·lm. Sr. 
Carlos Fabra, president de l'Excma. Diputació de Castelló. 
 
TROBADA ANUAL DE CONSELLS ECONÒMICS I SOCIALS 
 

Durant els dies 3 i 4 d'abril va tindre lloc a la ciutat de Toledo la Trobada Anual 
de Consells Econòmics i Socials, organitzat enguany pel Consell Econòmic i Social 
de Castella-La Manxa. En representació del CES de la Comunitat Valenciana va 
assistir a la Trobada la secretària general, Mª José Adalid Hinarejos. 
 

Els principals temes tractats i acords adoptats van ser els següents: 
 
a) Informe i valoració de les actuacions realitzades pels Consells Econòmics i 

Socials durant 2002. 

b) Actualització de la recopilació de la normativa dels CES autonòmics. 

c) Estudi sobre “El Paper dels CES en el Segle XXI“. 

d) Situació i desenvolupament del Portal “CESESPAÑOLES“ 

e) Informe sobre els treballs i acords realitzats pels Consells de l'Arc Atlàntic. 

f) Informe de situació de l'Estudi sobre les “Polítiques d'Inclusió Social“. 

g) Proposta d'estudi sobre les possibles recomanacions a realitzar als 
governs autonòmics i central en matèria de seguretat i salut dels 
treballadors. 

h) Proposta de ponència de treball sobre les conseqüències jurídiques de 
l'incompliment de l'obligació de sol·licitar dictamen preceptiu als Consells 
Econòmics i Socials. 

i) Presentació de les jornades sobre “Documentació i Comunicació en els 
Consells Econòmics i Socials“ que s’han de realitzar a Santander els dies 
12 i 13 de maig. 

j) Proposta d'un estudi sobre “La Situació Sociolaboral de la Dona“. 

k) Preparació de les jornades a realitzar a l'octubre sobre “La Ampliació de la 
Unió Europea: Efectes en el Desenvolupament Econòmic i Social“. 

 
 
REUNIÓ DEL CONSELL PER AL DEBAT SOBRE EL FUTUR D'EUROPA 
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El president del CES-CV va assistir el dia 16 d'abril en la Sala de Reunions del 
Palau de Fuentehermosa a la reunió plenària del Consell per al Debat sobre el 
Futur d'Europa. 
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ACTE EMPRESARIAL D'HOMENATGE A LES EMPRESES 
 
 

Invitats pel president de la Confederació d'Empresaris de Castelló, José Roca, el 
president del CES-CV, Rafael Cerdá i el conseller d'esta institució,  Agustín E. 
Sancho, van assistir a l'Acte Empresarial d'Homenatge a les Empreses, que va 
tindre lloc en el Recinte Municipal de La Pèrgola de Castelló, el dia 24 d'abril, el 
qual va estar presidit pel Molt Honorable Sr. José Luis Olivas, president de la 
Generalitat Valenciana. 
 
 
DIA DE LES CORTS VALENCIANES 
 

El president del CES-CV va assistir el dia 25 d'abril a la tradicional recepció que 
amb motiu de la celebració del Dia de les Corts valencianes va tindre lloc en els 
jardins del Palau de Benicarló de València, invitat per la Molt Excel·lent Sra. 
Marcela Miró, presidenta de les Corts Valencianes. 
 
 
EUROTROBADA SOBRE RESPONSABILITAT SOCIAL DE LES EMPRESES 
 

Entre els dies 29 i 30 d'abril del 2003 va tindre lloc al Palau de Congressos de 
València l'Eurotrobada sobre Responsabilitat Social de les Empreses organitzada 
per la Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat de la Comunitat Valenciana. 
 

En representació del CES-CV van assistir a la trobada la secretària general,. Mª 
José Adalid i el tècnic José Juan López. 

 
Per mitjà d'esta Eurotrobada es tractava d'impulsar de manera decidida a 

Espanya els quatre àmbits de la responsabilitat social corporativa: l'acció social, el 
respecte mediambiental, relacions responsables amb els treballadors i ètica 
empresarial. 
 

Les dues jornades de la trobada es van dividir en sessions plenàries i en 
sessions de treball. Les primeres, obertes al públic, tenien com a objectiu difondre 
la noció de responsabilitat social de les empreses entre el teixit empresarial, 
economia social, administracions públiques, sindicats, ONG d'acció social i el 
món acadèmic. Respecte a les sessions de treball, reservades als membres dels 
grups de treball, la seua finalitat era la de debatre objectius i propostes que 
donaren lloc a una sèrie de conclusions presentades en la sessió de clausura. 
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VII EDICIÓ DELS PREMIS NOVA 2003 
 

El dia 7 de maig el president del CES-CV,  Rafael Cerdá va assistir a la Gala de 
la VII Edició dels Premis Nova de l'any 2003, que va tindre lloc en el Pavelló 2, 
nivell 3, de Fira de València. 

 
 

JORNADES SOBRE DOCUMENTACIÓ I GABINETS DE PREMSA EN ELS 
CES AUTONÒMICS 
 

Durant els dies 12 i 13 de maig es van celebrar les Jornades sobre Documentació 
i Gabinets de Premsa en els Consells Econòmics i Socials Autonòmics, a les que 
van assistir representants dels diferents CES d'Espanya. 

 
 Per part del CES-CV, van participar-hi la secretària general, Mª José Adalid i 

l'auxiliar administrativa,  Pilar Muntanya. 
 

Les jornades van tindre lloc en la seu del Consell Econòmic i Social de 
Cantàbria, a la ciutat de Santander i entre els objectius que es pretenien aconseguir 
hi havia: 

 
a) Crear espais d'intercanvi i comunicació entre els distints CES Autonòmics. 

b) Difondre les distintes experiències quant a l'organització i funcionament 
dels centres de documentació. 

c) Dissenyar amb detall els elements de què disposen els centres de 
documentació i gabinets de premsa en el seu treball. 

d) Contribuir a informar i formar sobre els sistemes que es manegen en 
l'àmbit de treball d'un centre de documentació. 

e) Animar el debat continu per mitjà de les distintes experiències dels 
participants. 

f) Establir els criteris necessaris per a acostar als ciutadans la realitat i els 
treballs del CES. 

 
 
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LA CONFEDERACIÓ DE 
COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 
La secretària general del CES-CV,  Mª José Adalid va assistir el dia 14 de maig a 

l'Assemblea General Ordinària de la Confederació de Cooperatives de la 
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Comunitat Valenciana, que va tindre lloc en el Saló d'Actes de Ruralcaja a 
València. 
 

Durant l'acte va tindre lloc la presentació del document El cooperativismo 
valenciano ante la VI Legislatura (2003-2007), en el qual s'arrepleguen les aspiracions 
i plantejaments que el sector cooperatiu de la Comunitat Valenciana ha traslladat 
als partits polítics que van concórrer a les eleccions autonòmiques. 

 
La clausura de l'acte va córrer a càrrec de l'Honorable Conseller d'Economia, 

Hisenda i Ocupació, Vicente Rambla Momplet. 
 
 
PRESA DE POSSESSIÓ DEL SENYOR JOSÉ DÍEZ CUQUERELLA COM A 
MEMBRE DEL CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
 
 

El dia 11 de juny el president del CES-CV, D. Rafael Cerdá va assistir en el 
Palau de la Generalitat a l'acte de presa de possessió del Sr. José Díez Cuquerella 
com a vocal del Consell Jurídic Consultiu. 

 
 
SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LES CORTS VALENCIANES 
 

El dia 12 de juny va tindre lloc al Palau de les Corts Valencianes, la Sessió de 
Constitució de les Corts Valencianes en la VI Legislatura, a la qual va assistir el 
president del CES-CV,  Rafael Cerdá. 
 
 
PLE DE PRESA DE POSSESSIÓ DEL MOLT HONORABLE PRESIDENT DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA 
 

El senyor Rafael Cerdá va assistir al Ple de Presa de Possessió del Molt 
Honorable President de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps Ortiz, el dia 
20 de juny al Palau de les Corts Valencianes. 
 
 
INAUGURACIÓ ACTES COMMEMORATIUS DEL CENTENARI DE LA 
CREACIÓ DE L'INSTITUT DE REFORMES SOCIALS 
 

La secretària general del CES-CV, Mª. José Adalid, va assistir el dia 26 de juny a 
la inauguració dels actes commemoratius del centenari de la creació de l'Institut de 
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Reformes Socials, que va tindre lloc al Saló d'Actes del Consell Econòmic i Social a 
la ciutat de Madrid i va estar presidit per Sa Majestat el rei Joan Carles. 

 
 
 
ACLARIMENTS I AMPLIACIÓ D'INFORMACIÓ DEL PROCÉS DE LICITACIÓ 
DE L'AEROPORT DE CASTELLÓ COSTA AZAHAR 
 

Els tècnics del CES-CV, José Juan López i Ángela Corró van assistir a l'acte 
“Aclariments i ampliació d'informació del procés de licitació de l'Aeroport de 
Castelló Costa Azahar “, que va tindre lloc el dia 26 de juny al Saló d'Actes de 
l'Excma. Diputació Provincial de Castelló. 
 
 
PRESA DE POSSESSIÓ DE LA NOVA CORPORACIÓ DE L'EXCMA. 
DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE CASTELLÓ 
 

Invitat per l'Il·lm. Sr. Carlos Fabra Carreres, president de l'Excma. Diputació 
Provincial de Castelló, el president del CES-CV va assistir el dia 27 de juny a la 
sessió plenària de presa de possessió de la nova corporació que va tindre lloc al 
saló de recepcions del Palau Provincial. 

 
 
INAUGURACIÓ OBERTURA MOLL DE COSTA 
 

El dia 27 de juny del 2003, el president del CES-CV, va assistir per expressa 
invitació del president de l'Autoritat Portuària de Castelló, Juan José Monzonís 
Martínez, a l'acte d'inauguració d'obertura del Moll de Costa a la ciutat de 
Castelló, i que va comptar amb la presència del Molt Honorable President de la 
Generalitat Valenciana,  Francisco Camps Ortiz. 
 
 
TROBADA: CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES I SOCIALS DE 
L'AMPLIACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA 
 

Organitzat pel Consell Econòmic i Social, entre els dies 2, 3 i 4 de juliol va 
tindre lloc a L'Escorial la Trobada “Conseqüències econòmiques i socials de 
l’ampliació de la Unió Europea“, a la qual va assistir una delegació del CES-CV 
composta per la secretària general, Mª José Adalid, els consellers Juan Ortega i. 
Ofelia Vila, el tècnic  Luis Montero i l'administrativa, Mª Carmen Fabón. 
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La trobada es va centrar en els possibles efectes sobre Espanya de la futura 
ampliació de la Unió Europea des de la singular perspectiva i sensibilitat dels 
distints agents econòmics i socials. Es van tractar els punts forts i dèbils en la 
competitivitat dels diferents sectors productius de l'economia espanyola per a 
adaptar-se i enfrontar-se als nous reptes. També es van analitzar els riscos 
potencials de deslocalització, impacte de l'ampliació sobre la cohesió social de la 
Unió Europea, reformes de la Política Agrària Comunitària i de la Política Regional 
i de Cohesió. 

 
 
 

REUNIÓ DE SECRETARIS GENERALS DE CONSELLS ECONÒMICS I 
SOCIALS AUTONÒMICS 
 

La secretària general del CES-CV, Mª José Adalid Hinarejos, va assistir el dia 17 
de juliol a Santander a la reunió de secretaris generals de Consells Econòmics i 
Socials de les comunitats autònomes, organitzat pel CES de Cantàbria. 

 
En esta reunió, entre altres temes, es va estudiar un informe elaborat pel CES de 

Balears en què es realitza una enquesta sobre les característiques de la Secretaria 
General i la figura del secretari general dels diferents CES autonòmics. 
 
 
TROBADA: LA SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA I LABORAL D'ESPANYA I 
LES POLÍTIQUES DE PROTECCIÓ SOCIAL 
 

Entre els dies 16 al 18 de juliol es va realitzar a la Universitat Internacional 
Menéndez Pelayo de Santander la Trobada “La situació socioeconòmica i laboral 
d'Espanya i les polítiques de protecció social“, organitzada pel Consell Econòmic i 
Social. 
 

En representació del CES-CV van assistir la secretària general, Mª. José Adalid, 
els consellers Francisco Micó, Javier López, Rafael Montero i Enrique Soto, així com 
el tècnic  José Juan López. 

 
La trobada tenia com a objectiu donar a conéixer a la societat espanyola la 

Memòria que sobre la situació socioeconòmica i laboral d'Espanya elabora el CES 
anualment i eleva al Govern de la Nació, la qual constituïx la visió compartida pel 
conjunt dels interlocutors socials que formen part del Consell. 

 
El primer dia es va analitzar l'evolució econòmica i es va presentar una 

exposició sobre la protecció social en el futur d'Europa. Durant el segon dia es van 
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examinar les problemàtiques de les polítiques socials a Espanya i es va presentar 
el capítol II de la memòria referent al mercat de treball i relacions laborals. En el 
tercer dia es va exposar el capítol III relatiu a la qualitat de vida i protecció social. 
 
 
PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA SOBRE LA SITUACIÓ 
SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2002 
 

 
En data 30 de juliol del 2003, es va presentar públicament la Memòria del CES-

CV sobre la situació socioeconòmica i laboral de la Comunitat Valenciana 2002, 
text que va ser aprovat per la unanimitat del Ple del Comité del dia 30 de maig del 
2003. 

  
L'acte de presentació que va tindre lloc en la Casa dels Caragols, seu de la 

Presidència de la Generalitat a Castelló, va córrer a càrrec del president del CES-
CV, i per part de l'administració es va comptar amb la presència del Sr. José 
Manuel Vela Bargues, secretari autonòmic de Pressupostos de la Conselleria 
d'Economia, Hisenda i Ocupació. 
 

A l’acte mencionat van assistir consellers del CES-CV, representants de 
l'administració autonòmica i estatal, diputats autonòmics, així com autoritats i 
representants dels sectors econòmic i social de la nostra Comunitat. 

 
Esta Memòria elaborada pel CES-CV, està dividida en tres parts. La primera 

denominada “Panorama Econòmic”, fa un balanç de l'economia espanyola, i més 
en concret la valenciana, recalcant l'evolució dels diferents sectors productius, el 
sector exterior, el sector públic, preus, infraestructures i sistema financer. 

 
La segona part de la Memòria es destina a la descripció del “Mercat de Treball, 

Polítiques d'Ocupació i Relacions Laborals”, en definitiva, es referix a les 
qüestions d'especial rellevància per als interlocutors econòmics i socials. 

 
Finalment, la tercera part recull els “Nivells i Condicions de Vida de la població 

valenciana”, fent un estudi de la situació de l’habitatge, educació, sanitat, medi 
ambient, consum i protecció social. 

 
L'elaboració d'esta memòria és una de les principals funcions que té 

encomanades el CES-CV i és el resultat del consens entre els distints grups 
representats en el Comité per a donar una visió de la realitat econòmica i social de 
la nostra Comunitat. 
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En el mateix acte es va donar a conéixer la Memòria d'Activitats del CES-CV 
durant l'any 2002. 

 
 

COL·LOCACIÓ EN EL MOLL DE COSTA DE L'ESCULTURA DONADA PEL 
GRUP UBE 
 

El Sr. Rafael Cerdá Ferrer, president del CES-CV, va assistir el dia 31 de juliol a 
la inauguració de la col·locació en el Moll de Costa del Port de Castelló de 
l'escultura donada pel Grup UBE amb motiu del Centenari de l'Autoritat Portuària 
de Castelló. 

 
 
PRESA DE POSSESSIÓ DEL PRESIDENT DEL CONSELL JURÍDIC 
CONSULTIU 
 

El dia 5 de setembre del 2003, el president del CES-CV va assistir en el Palau de 
la Generalitat a la presa de possessió del Sr. Vicente Garrido Mayol com a 
president del Consell Jurídic Consultiu. 

 
 
AUDIÈNCIA AMB EL MOLT HONORABLE PRESIDENT DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA 
 

El dia 12 de setembre del 2003,  Rafael Cerdá Ferrer, president del CES-CV i la 
secretària general d'esta Institució,  Mª José Adalid Hinarejos es van reunir en el 
Palau de la Generalitat amb el Molt Honorable Sr. Francisco Camps Ortiz, 
president de la Generalitat Valenciana, reunió a què va assistir igualment 
l'Honorable Sr. Gerardo Camps Devesa, conseller d'Economia, Hisenda i 
Ocupació. 

 
En la reunió,  Rafael Cerdá va informar al president de la Generalitat sobre les 

activitats del CES-CV i li va plantejar assumptes pendents com, entre altres, el del 
nomenament de diversos consellers del CES-CV, així com el d'una possible visita 
de la Junta Directiva o la presentació a València de la Memòria sobre la Situació 
Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat Valenciana 2003. 

 
 
TROBADA:  “LA REFORMA SOCIAL A ESPANYA (EN EL CENTENARI DE 
L'INSTITUT DE REFORMES SOCIALS)“ 
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Els tècnics del CES-CV, Carmelo Arnás Serrano i Ángela Corró Tormo van 
assistir a la Trobada “La reforma social a Espanya“, organitzada pel Consell 
Econòmic i Social dins del programa d'actes commemoratius del centenari de la 
creació de l'Institut de Reformes Socials. La trobada mencionada va tindre lloc a la 
Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Santander entre els dies 11 al 13 
d'agost del 2003. 

 
Les relacions laborals i l'estat de benestar constituïxen una de les bases 

fonamentals de la conformació dels estats nacionals contemporanis. A Espanya 
eixes bases es constituïxen durant l'etapa de la Restauració a través, 
fonamentalment, de l'Institut de Reformes Socials. En esta Trobada es van 
analitzar les condicions socioeconòmiques i polítiques, així com la política social 
d'eixa època, pera d'esta manera adoptar una perspectiva que transcendisca la 
immediatesa dels debats actuals sobre el sistema de relacions laborals i de 
seguretat social. 

 
 
ESCOLA D’ESTIU 2003 
 

El tècnic del CES-CV, Vicent J. Fredes Diago va assistir entre els dies 17 al 19 de 
setembre a una nova edició de l’Escola d’Estiu, que cada any organitza la UGT del 
País Valencià, que va tindre lloc en la Fundació Escola de Formació Vicent Redolat 
de Paterna (València). 

 
El títol en l'edició d'enguany 2003 va ser “La vella Europa; la nova Europa: un 

camí per descobrir“. Es tractava d'escometre l'anàlisi i el debat entorn d'Europa i a 
la nova fase en la seua història, ja que en un futur pròxim, el vell continent estarà 
unificat a través del procés d'ampliació. 

 
Amb el títol elegit enguany es pretenia afavorir un marc de discussió i reflexió 

sobre l'ocupació, el reconeixement de drets, el foment d'un progrés social i 
econòmic més efectiu, l'ampliació d'Europa, l'acceleració de la globalització. 

 
 
IX ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LA FEDERACIÓ VALENCIANA 
DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES 
 

La secretària general del CES-CV, Mª José Adalid Hinarejos, va assistir el dia 19 
de setembre en el Palau de Congressos d'Alacant a la IX Assemblea General 
Ordinària de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, organisme 
representat en el CES-CV. 
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En la dita Assemblea es va elegir els membres del Consell de la Federació, així 
com la Comissió Executiva i igualment, van ser elegits Miguel Ortiz Zaragoza y  
Francisco J. Micó Micó, com a president i secretari general de la Federació 
Valenciana de Municipis i Províncies, respectivament. 

 
 
JORNADA D'EXPERTS “TRANSVASAMENT DE L'EBRE“ 
 

El dia 30 de setembre va tindre lloc una Jornada d'Experts sobre el 
Transvasament de l'Ebre en el CdT de València a la qual van assistir en 
representació del CES-CV, el president,  Rafael Cerdá, la secretària general, Mª José 
Adalid, el conseller Francisco Micó Micó, així com els tècnics José Juan López, 
Ángela Corró i Carmelo Arnás. 
 

En la dita jornada es van analitzar distints aspectes relatius al Pla Hidrològic 
Nacional, com ara la importància de l'aigua per al desenvolupament territorial, 
l'agricultura, consum energètic, qüestions jurídiques en les obres públiques 
hidràuliques, etc. 

 
 
SEGONA REUNIÓ ANUAL DE PRESIDENTS I SECRETARIS GENERALS 
DELS CES AUTONÒMICS 
 

La secretària general del CES-CV, Mª José Adalid Hinarejos va assistir els dies 
15, 16 i 17 d'octubre a la Segona Trobada Anual de Presidents i Secretaris Generals 
dels CES Autonòmics que va tindre lloc a Conca, organitzada pel Consell 
Econòmic i Social de Castella-La Manxa. 

 
El dia 15 d'octubre va tindre lloc una reunió de coordinació en què es va fer un 

seguiment dels acords adoptats en la primera trobada anual realitzada a Toledo 
entre els dia 3 i4 d'abril. 
 

Durant els dies 16 i 17 d'octubre es van dur a terme unes jornades sobre “La 
ampliació de la Unió Europea. Efectes en el desenvolupament econòmic i social“, 
que van tindre lloc a la seu de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo de 
Conca, organitzades pels Consells Econòmics i Socials de les comunitats 
autònomes i coordinat pel CES de Castella-La Manxa. 

 
En estes jornades es van analitzar les repercussions que pot tindre l'ampliació 

de la Unió Europea a deu països amb nivells de vida clarament inferiors als 
existents en la Unió i amb sistemes productius en plena reconversió amb baixos 
nivells de productivitat. 
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Espanya, que a pesar dels progressos efectuats, seguix sense equiparar la seua 

renda a la dels països més desenvolupats, es vorà sens dubte afectada. Des de 
l'arribada de fons estructurals, fins a migracions, localització d'empreses 
multinacionals, etc., són molts els factors que poden vore's afectats per esta nova 
situació. 
 
 
CONFERÈNCIA: “LA NUEVA ECONOMÍA Y LOS RETOS PARA LA EMPRESA 
VALENCIANA“ 
 

El president del CES-CV, Rafael Cerdá Ferrer, va assistir el dia 22 d'octubre en 
l'hotel Intur de Castelló a la conferència inaugural del VIII Cicle organitzat per la 
Fundació Universitat Jaume I-Empresa, impartida pel Molt Honorable President de 
la Generalitat Valenciana, Francisco Camps i que va tindre per títol “La nueva 
economía y los retos para la empresa valenciana“. 
 
 
 
DIA MUNDIAL DEL COOPERATIVISME 
 

La secretària general del CES-CV, Mª José Adalid va assistir el dia 31 d'octubre 
al Palau de l'Exposició de València a la Jornada Commemorativa del Dia Mundial 
del Cooperativisme 2003, invitada per Luis Valero Lahuerta, president de la 
Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana. 
 

La jornada va reunir els distints sectors econòmics del cooperativisme valencià, 
que pretenen establir un marc de reflexió i debat sobre temes socioeconòmics i 
empresarials d'actualitat i, sobretot, elevar el nivell de notorietat i prestigi del 
sector cooperatiu. 

 
En l'edició d'enguany, el cooperativisme valencià va rendir homenatge a les 

cooperatives Caja Rural Castellón, Cooperativa del Camp La Unió Cristiana i La 
Nostra Escola Comarcal, que van rebre un guardó en reconeixement a la seua 
trajectòria societària i empresarial. 

 
 
JORNADA SOBRE LA LLEI REGULADORA DE L'ORDRE DE PROTECCIÓ DE 
LES VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA DOMÈSTICA 
 

La secretària general del CES-CV, Mª José Adalid Hinarejos i la tècnic 
economista d'esta institució Ángela Corró, van assistir el dia 4 de novembre en la 



Memoria de Actividades 2003 

 65

Casa dels Caragols, seu del Govern Valencià a Castelló a una Jornada sobre la Llei 
Reguladora de l'Ordre de Protecció de les Víctimes de la Violència Domèstica. 

 
En la dita jornada van participar magistrats, lletrats i representants de 

l'administració autonòmica i central, que van exposar les seues opinions i 
experiència en este tema de tan dramàtica actualitat, com és el de la violència 
domèstica. 
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VI CONFERÈNCIES SOBRE EL MEDI AMBIENT 
 

Per sisé any consecutiu el CES-CV va organitzar les Conferències sobre el Medi 
Ambient, titulades en l'edició d'enguany “Accions per a la preservació del medi 
ambient”. Van tindre lloc entre els dies 17 al 20 de novembre del 2003 al Saló de 
Graus de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume 
I de Castelló. 
 

Els directors de les conferències van ser Mª. José Adalid Hinarejos, secretària 
general del CES-CV i Agustín Viguri Perea, professor titular de Dret Civil de la 
Universitat Jaume I de Castelló. 

 
La Secretaria va córrer a càrrec de Vicent J. Fredes Diago, tècnic lletrat del CES-

CV. 
 
La realització d'estes VI Conferències va ser possible gràcies al patrocini de les 

següents entitats o institucions: Fundació Caixa Castelló-Bancaixa, CIERVAL, 
UGT-PV, CC OO-PV, BP-OIL, ATECMA (Grupo GYC), Facultat de Ciències 
Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I, Conselleria de Territori i 
Habitatge, Consum i Centro Educativo del Medio Ambiente Torre Guil (CAM). 

 
Entre els temes més rellevants que es van tractar destaquen les accions de 

protecció del medi ambient en la legislació del patrimoni històric, així com en 
l'entorn de les universitats espanyoles i les accions judicials en matèria de medi 
ambient en el marc de la nova Llei d'Enjudiciament Civil. 

 
Durant els quatre dies que van durar les conferències, anaren passant distints 

especialistes en la matèria, que passem a enumerar: 
 
a) Il·lm. Sr. Fernando Modrego Caballero, diputat del Grup Parlamentari 

Popular en les Corts Valencianes. 

b) Il·lm. Sr. Juli Domingo Barreda, portaveu Adjunt del Grup Socialista de 
l'Excma. Diputació Provincial de Castelló. 

c) Il·lm. Sr. Carles Arnal Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari de l’Entesa 
en les Corts Valencianes. 

d) Sra. Immaculada García Pardo, secretària de la Comissió de Medi Ambient 
de CIERVAL. 

e) Sr. Fernando Marco Peñarrocha, responsable del Departament de Medi 
Ambient de l'organització sindical UGT-PV 

f) Sra. Amparo Martínez Preciado, responsable de Salut Laboral i Medi 
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Ambient de l'organització sindical CC.OO.-PV 

g) Dr. José Luis dels Mozos, catedràtic de Dret Civil de la Facultat de Dret de 
la Universitat de Valladolid i president de l'Academia de Iusprivatistas 
europepos de Pavía. 

h) Dr. Guillermo Monrós Tomás, professor titular de Química Inorgànica. 
director del Projecte de l'Oficina Verda de la Universitat Jaume I de 
Castelló. 

i) Excm. Sr. Juan Montero Aroca, president de la Sala Civil i Penal del 
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana i catedràtic de 
Dret Jurisdiccional de la Facultat de Dret de la Universitat de València. 

j) Dr. Guillermo Orozco Pardo, catedràtic de Dret Civil de la Facultat de Dret 
de la Universitat de Granada. 

k) Sra. Mª Isabel Queral Ruano, responsable de l'Àrea de Conservació de la 
Naturalesa de la Fundació Caixa Castelló-Bancaixa. 

l) Sr. Antonio Gómez Plaça, director del Centro Educativo del Medio 
Ambiente Torre Guil de la Obra Social de la Caja de Ahorros  del 
Mediterráneo. 

 
ENTREGA MEDALLA D'OR DE LA PROVÍNCIA 
 

El president del CES-CV va assistir el dia 24 de novembre en el Saló de Sessions 
del Palau de la Diputació de Castelló a l'acte d'entrega, a títol pòstum, de la 
Medalla d'Or de la Província al Sr. José Soriano Ramos en reconeixement a la seua 
trajectòria professional i humana. 
 
 
COMMEMORACIÓ DEL XII ANIVERSARI D'ECONOMIA 3 I ENTREGA 
DELS PREMIS ECONOMIA 3 - 2003 
 

El senyor Rafael Cerdá, president del CES-CV, va assistir el dia 11 de desembre 
al Palau de la Generalitat a l'acte commemoratiu del XII Aniversari d'Economia 3, 
així com a l'entrega dels Premis que cada any celebra esta prestigiosa Revista. 
L'acte va estar presidit pel Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana,  
Francisco Camps Ortiz. 

 
 

JORNADA SOBRE LA FUTURA LLEI VALENCIANA DE RÈGIM LOCAL 
 

El dia 17 de desembre va tindre lloc al Palau de Pineda de València la Jornada 
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sobre la Futura Llei Valenciana de Règim Local, organitzada per la Federació 
Valenciana de Municipis i Províncies, a la qual va assistir en representació del 
CES-CV, la secretària general , Mª José Adalid Hinarejos. 
 

En la jornada van participar magistrats, professors universitaris, representants 
polítics i secretaris generals de federacions de municipis d'altres comunitats 
autònomes, amb l'objectiu d'analitzar aspectes i continguts de la futura llei, sense 
perdre de referència les experiències d'altres comunitats autònomes. 

 
Esta futura Llei Valenciana de Règim Local que pretén ser fruit del consens 

entre la Generalitat Valenciana i els nous òrgans de govern de la Federació 
Valenciana de Municipis i Províncies, representarà la culminació legislativa de 
l'administració local valenciana, i haurà de servir per a establir les relacions entre 
l'administració autonòmica i l'administració local. 

 
 
ENTREGA DELS PREMIS DEL CES-CV PER A TESIS DOCTORALS, 
CONVOCATÒRIA 2002 

 
El dia 18 de desembre va tindre lloc l'acte d'entrega dels Premis del CES-CV per 

a Tesis Doctorals, Convocatòria 2002 en el Saló d'Actes de l'edifici Hucha de la 
Fundació Caixa Castelló-Bancaixa. 

 
El Premi a la Tesi Doctoral relacionada amb les matèries d'economia, 

agricultura, pesca, indústria, comerç, turisme i medi ambient, Premi ExAequo, es 
va entregar a Mª del Mar Marín Sánchez per la tesi La organización común de 
mercados de frutas y hortalizas. Normalización y planificación económico financiera y 
fiscal en Espanya i a  Elena Meliá Martí per la tesi La concentración empresarial en las 
cooperativas agrarias. Estudio metodológico de los procedimientos de fusión. 

 
El Premi a la Tesi Doctoral relacionada amb les matèries de relacions laborals, 

cooperació, ocupació, condicions de treball, formació professional i seguretat 
social, es va entregar a Maite Sarrió Catalá, per l’obra La psicología de género a través 
del Techo de Cristal . 

 
Igualment, en el mateix acte es van presentar d'una banda, el llibre El régimen 

jurídico de la movilidad funcional: puntos críticos, de Gemma Fabregat Monfort, 
guanyadora del Premi de Tesis Doctorals en la Convocatòria 2001 i per l'altra les 
bases dels Premis del CES-CV per a Tesis Doctorals, Convocatòria 2003. 
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PUBLICACIONS 
 

En la sessió de la Junta Directiva del Comité Econòmic i Social de la Comunitat 
Valenciana realitzada el dia 25 d’abril de 2003 es va aprovar la Memòria 
d’Activitats de 2002, que es va publicar després amb la finalitat de difondre en 
l’àmbit de la nostra Comunitat les activitats dutes a terme pel CES durant l’any 
2002.  

 
La Memòria comença amb una presentació del Sr. Rafael Cerdá Ferrer, 

president del CES-CV, i prosseguix amb la descripció detallada de la creació, la 
naturalesa, les funcions, la composició, els òrgans i el funcionament de la 
institució, les activitats institucionals i allò que fa referència a publicacions i 
documentació, sense oblidar allò concernent a la gestió de recursos personals i 
materials del mateix Comité. S’hi inclouen a més els annexos referents a la 
legislació aplicable i al pressupost, així com l’estudi comparatiu de la incidència 
dels dictàmens del CES en les lleis de la Generalitat Valenciana. 

 
En este sentit, la Llei 7/1993 de 7 de juliol de creació del CES, establix en 

l’article 3.6 que el Comité té entre les seues funcions elaborar, dins dels cinc 
primers mesos de cada any, una memòria on s’exposen les seues consideracions 
sobre la situació socioeconòmica i laboral valenciana. Així, en la sessió del Ple del 
Comité realitzada a Castelló el dia 30 de maig de 2003 es va aprovar per 
unanimitat la Memoria sobre la Situación Socioeconómica y Laboral de la Comunidad 
Valenciana 2002. 

 
Esta memòria pretén donar a conéixer a la societat, l’opinió dels distints agents 

socials sobre la realitat econòmica i social de la nostra Comunitat, analitzant el 
panorama econòmic nacional i internacional en el qual es troba referida 
l’economia de la Comunitat Valenciana i les conseqüències sobre el mercat de 
treball, les polítiques d’ocupació, les relacions laborals, així com els nivells i les 
condicions de vida de la Comunitat. 

 
Com a conseqüència de la convocatòria del Premi Tesis Doctorals es va 

formalitzar un conveni amb l'Editorial Tirant lo Blanch de València, amb l'objecte 
de publicar els treballs premiats, iniciant la col·lecció “Economía y Empresa”, on a 
més d'estos premis podran publicar-se altres treballs d'interés científic per al 
Comité. Este conveni d'edició es va oficialitzar en data 19 de juny de 1996 i les 
primeres publicacions van vore la llum el 1997, encara que en la sessió de la Junta 
Directiva de 25 de setembre de 1998 es va acordar rescindir este conveni, i reservar-
se per part del CES-CV la publicació de la dita col·lecció. 
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El número 1 de la col·lecció correspon al treball del professor de la Universitat 
de València, Sr. Fernando Fita Ortega el títol del qual és La pequeña y mediana 
empresa en el ordenamiento juridicolaboral. 

 
El treball de la professora de la Universitat Jaume I de Castelló, Sra. Carmen 

Agut García amb el títol El sindicato en la empresa (secciones y delegados sindicales) 
correspon al número 2 d'esta col·lecció. 

 
L'any 1998, el CES-CV va editar dos llibres més dins de la col·lecció 

mencionada “Economía y Empresa”, concretament s'han publicat les tesis 
guanyadores del Premi per a Tesis Doctorals del Comité Econòmic i Social, 
convocatòria 1996, i en esta ocasió per a la seua publicació es va comptar amb 
l'inestimable patrocini de la Fundació Caixa Castelló-Bancaixa. 

 
El número 3 correspon al treball de la Sra. Irene Rojas Miño, professora de Dret 

del Treball de la Universitat Xilena de Talca, titulat La eficacia jurídica de los 
convenios colectivos. 

 
El número 4 pertany al treball del Sr. David Igual Luis, professor d'Història 

Medieval de la Universitat de València, amb el títol Valencia e Italia en el Siglo XV: 
rutas, mercados y hombres de negocios en el espacio económico del Mediterráneo occidental. 

 
L'any 1999 la col·lecció “Economía y Empresa” es va ampliar amb la publicació 

de tres nous números, corresponents a les tesis guanyadores en la convocatòria de 
1997. Per a la dita publicació es va comptar igualment amb el patrocini de la 
Fundació Bancaixa. 

 
El número 5 correspon al treball de Mª. José Frau Llinares, titulat El trabajo de las 

mujeres. El caso valenciano. 
 
El número 6 pertany al treball d'Aurelia Pérez Espinosa, titulat Dinámica y 

efectos del cobalto en el sistema suelo-planta. 
 
El número 7 és el treball de Xavier Molina Mora-les, titulat Sistemes productius 

descentralitzats: factor territorial i estratègies empresarials. 
 
L'any 2000 va ser publicat el 8é número de la col·lecció “Economía y Empresa”, 

que correspon a la tesi guanyadora en la convocatòria de 1998 i que té com a títol 
Influencia de la calidad percebida sobre la competitividad: análisis de los efectos Vía 
Demanda, l'autor de la qual és Juan Carlos Bou Llusar. Esta publicació ha sigut 
patrocinada per la Fundació Caixa Castelló-Bancaixa. 
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L'any 2001, amb el patrocini de la Fundació Bancaixa, han sigut publicats dos 

nous números de la col·lecció “Economía y Empresa”, que corresponen a les tesis 
doctorals guanyadores en la convocatòria de 1999. 

  
El número 9 és Coaliciones horizontales de venta para el desarrollo de mercados 

internacionales: análisis de sus características e incidencia de los factores de ámbito interno 
sobre su desempeño de Miguel Ángel López Navarro. 

 
El número 10 correspon al treball de Rosario Navalón García titulat Agricultura 

y turismo en la franja costera de la Comunidad Valenciana. 
 
L'any 2002 es va publicar amb el patrocini de la Fundació Caixa Castelló-

Bancaixa el número 11 de la col·lecció “Economía y Empresa”, el títol del qual és 
Aprovechamientos históricos y situación actual del bosque en Castellón de Javier Soriano 
Martí, tesi doctoral guanyadora en la convocatòria de l'any 2000. 

 
L’any 2003 es va publicar el número 12 de la col·lecció “Economía y Empresa”, 

esta vegada amb el patrocini de la Fundació Bancaixa. El dit número correspon a 
l’obra El régimen jurídico de la movilidad funcional: puntos críticos de Gemma Fabregat 
Monfort, tesi doctoral guanyadora en la convocatòria de l’any 2001. 

 
Durant l’any 2003 també s’ha publicat el llibre Quintas Conferencias sobre el 

Medio Ambiente: medio ambiente y empleo, que recull les ponències exposades en 
estes conferències que van tindre lloc a Castelló entre els dies 18 al 20 de novembre 
del 2002, organitzades pel CES-CV. 

 
També i dins de la preocupació del CES-CV per contribuir al debat de matèries 

de la seua competència, es va començar a distribuir durant l'any 1996 la Revista de 
Treball, Economia i Societat. La seua periodicitat era bimensual i els punts bàsics que 
la revista abordava eren el panorama econòmic de la Comunitat Valenciana, les 
col·laboracions especials de la doctrina i les anàlisis de les sentències de la Sala  
Social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. Posteriorment 
es va afegir també a la revista un butlletí que inclou dades estadístiques sobre el 
panorama sociolaboral de la dona en la Comunitat Valenciana.  

 
Actualment la periodicitat de la revista mencionada és trimestral i l'últim 

número publicat fins a la data és el 30 corresponent a octubre del 2003. 
 
Finalment, cal dir que a nivell intern es realitzen un altre tipus de publicacions. 

Són les referides als informes i dictàmens emesos pel CES durant l'exercici. La 
distribució i difusió d'esta publicació es realitza entre els membres del Comité, el 
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CES d'Espanya, els CES de les comunitats autònomes, les conselleries pertinents i 
els diputats de les Corts Valencianes. La missió d'esta publicació i difusió és 
facilitar el coneixement d'este treball específic del Comité. 

 
 

DOCUMENTACIÓN 
 

La instal·lació del CES-CV en la nova seu ha permés que la creació del Centre 
de Documentació siga una realitat per a així poder exercir de millor forma les 
funcions que té encomanades per llei. 

 
En exercicis anteriors es van establir les bases d'organització del futur centre, 

adquirint el material informàtic necessari per al seu desenvolupament. 
 
El centre és fonamental per a tot el treball d'estudi que es realitza des del 

Gabinet Tècnic del Comité. A més servix de suport per a les activitats que es 
realitzen en les Comissions de Treball, i en general per a qualsevol membre del CES 
que necessite utilitzar-lo. 

 
En este exercici s'ha seguit amb la idea ja iniciada en altres anys de mantindre 

les subscripcions d'estudis i publicacions periòdiques així com d'augmentar el seu 
nombre en les matèries que han resultat interessants per al mateix Comité. 

 
Les fonts de dades per les quals es nodrix este centre de documentació són 

principalment institucionals. El Banc d'Espanya, l'Institut Nacional d'Ocupació 
(INEM) i l'Institut Nacional d'Estadística (INE) són les que cobrixen l'àmbit estatal 
i l'Institut Valencià d’Estadística (IVE) és el que principalment distribuïx la 
informació en l'àmbit autonòmic. La relació amb els servicis de publicacions 
d'estudis de les distintes conselleries ha anat en augment, així com el contacte amb 
altres institucions com poden ser les Cambres de Comerç, Indústria i Navegació i 
les organitzacions representades en el mateix Comité. 

 
De l'accés a estes fonts descrites es configura la base de dades que servix per a 

la inserció d'informació sobre el comportament de variables socioeconòmiques en 
la Revista de Treball, Economia i Societat que edita periòdicament el CES-CV. 

 
Altres instruments que també s'utilitzen en el Centre de Documentació són les 

publicacions oficials de normes. Així es rep periòdicament el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) i el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) per a poder 
efectuar un seguiment de les novetats legislatives més importants . Altres 
publicacions que es reben per a completar este treball són el Butlletí Oficial i el Diari 
de Sessions de les Corts Valencianes. 
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En este sentit, cal mencionar la subscripció l'any 1997 a una base de dades 

legislatives, la qual cosa comporta una major rapidesa a l'hora d'utilitzar els textos 
normatius en el quefer diari del Comité. La informatització d'estes publicacions 
permet un millor seguiment de les disposicions legislatives. El 1998 es va 
considerar necessari i important la subscripció a una base de dades de 
jurisprudència a fi d'optimar el treball d'estudi que es realitza en el mateix CES-CV. 
El 1999 esta subscripció a la base de dades de legislació i jurisprudència en CD-
rom es va vore millorada per la subscripció a la base de dades en DVD-Rom que 
contenia en un sol disc tota la legislació estatal, la jurisprudència, la legislació de 
les comunitats autònomes i els convenis col·lectius. En l'any 2001 es va modificar 
la subscripció a estes bases de dades concentrant en una sola que inclou 
jurisprudència, legislació estatal i autonòmica i textos legals del Tribunal Suprem, 
del Tribunal Constitucional i del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees, 
així com els textos legislatius més importants. 

 
Respecte al material bibliogràfic, en matèria jurídica i laboral s'ha seguit amb 

l'adquisició d'obres de caràcter monogràfic que han resultat d'interés com 
Economist and Jurist. També s'han mantingut subscripcions de publicacions 
periòdiques com la revista Tribuna Social (CISS), o actualitzacions de legislació 
laboral referides a Seguretat i Salut Laboral (Lex Nova) o l'Avance Normativo Laboral 
y Seguridad Social (CISS). 

 
En matèria econòmica s'han mantingut les subscripcions a publicacions com 

Papeles d'Economía de la Fundació Fons per a la Investigació Econòmica i Social 
(FIES), Economía-3, Boletín Económico ICE (Información Comercial Española) del 
Ministeri d'Economia i Hisenda i l'informe mensual del Gabinet d'Estudis de La 
Caixa, entre altres. 

 
Finalment, cal dir que es reben una altra sèrie de revistes d'informació general 

que permeten consultar diversos temes que en un moment donat poden suscitar 
l'interés per a realitzar un estudi, així com també se'ns envien les revistes de les 
associacions representades al si del Comité. En este sentit,  mencionarem les que 
ens pareixen de major interés, entre les quals es troben les següents: 

 
• Temas para el Debate 
• Lex Nova (La Revista) 
• Panorama Económico y Social de España, Observatorio de Relaciones 

Industriales y Panorama Sociolaboral de la Mujer en España (CES de 
España) 

• Unión (Revista de UGT) 
• Información (Revista de CC OO) 
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• Vida Cooperativa 
• Forum. El futuro de la sociedad europea 
• Cuadernos de Jurisprudencia. FVMP 
• Informació Estadística del Departament de Treball. Generalitat de 

Catalunya 
• Dictámenes del CES de España y de los distintos CES de las CC AA. 
• Noticias de la Economía Pública Social y Cooperativa 
• Valmetal (Revista Fundación Femeval) 
• La Cámara (Revista de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 

Navegación de Valencia) 
• Boletín Informativo de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros 
• Noticias SGR (Sociedad de Garantía Recíproca) 
• Revista de la CEV (Confederación de Empresarios de Valencia) 
• Espacios (Revista Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia) 
• Agricultores y Ganaderos (Revista de AVA) 
• La Cámara Informa (Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación 

de Castellón) 
• Polivalencia (Revista Universidad Politécnica de Valencia) 
• Nexo 
• CES Info (Publicación mensual del Comité Econòmic i Social Europeo) 
• Butlletí Informatiu FVECTA 
• CEPES Noticias 
• Economía Social (Conferal) 
• Noticias IVIE 
• Boletín del Comité Econòmic i Social de las Comunidades Europeas 
• Regiones y Municipios de Europa (Boletín de Información del Comité de 

las Regiones) 
• La Voz de las Regiones (Carta trimestral del Comité de las Regiones) 
• Camp Valencià (COAG) 
• Agricultores y Ganaderos (AVA-ASAJA) 
• Butlletí d’Informació Agrària. Conselleria de Agricultura, Pesca i 

Alimentació 
• Notícies Turisme (Agència Valenciana del Turisme) 
• Vox UJI (Periòdic de la Universitat Jaume I de Castelló) 
• RTVV. La Revista 
• Tráfico 
• Noticiario ECISA 
• Informe de Actividades del Comité de las Regiones 
• Capital Humano. (IVIE-Bancaja) 
• Boletín Mensual del Banco Central Europeo 
• Más Cerca. La revista de correos con soluciones para la empresa 
• Win Empresa 
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• Quaderns del Voluntariat. Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat de la 
C.V. 

• Boletín Informativo de CONSUM 
• COCETA (Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado) 
• Butlletí Informatiu (Federació Valenciana de Empresas Cooperativas de 

Trabajo Asociado) 
• Banca Cooperativa (Revista de las Cajas Rurales, Populares y 

Profesionales) 
• Coyuntura Económica Valenciana (Conselleria de Economía, Hacienda y 

Empleo) 
• Coyuntura de Comercio Exterior (IVIE) 
• Boletín de Legislación (El Derecho Editores) 
• Diario de Jurisprudencia (El Derecho Editores) 
• Diario de las Audiencias y de los Tribunales Superiores de Justicia (El 

Derecho Editores) 
• Comunitat Valenciana Agrària. Revista de Información Técnica 
• Camp Valencià. Unió de Llauradors 
• Auditoría Pública 
• Abogacía Española. Derecho y Sociedad 
• Advocats (Butlletí de l’Il·lm. Col·legi d’Advocats de Castelló) 
• Nova Traditio (Revista de la Confederación de Abogados Jóvenes) 
• Servicios Inmobiliarios Andersen (Informe trimestral) 
• Sector Ejecutivo. Revista de Economía y Negocios 
• Finanzas Corporativas 
• Moderniza.info y Moderniza.com 
• ASAJA. Centro Provincial de Jóvenes Agricultores de Alicante 
• Tractes.com (la revista del comercio electrónico entre empresas) 
• Federació. La revista de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies 
• Boletín para la Prevención de Riesgos Laborales (UGT) 
• La Clave de la opinión pública 
• CV News. Agencia Valenciana de Turismo 
• Revista del Consejo de la Juventud de España 
• Actualidad Omnium 
• Amnistía Internacional 
 
Una altra sèrie de revistes de caràcter científic i tècnic que es reben i arxiven en 

el centre de documentació són entre altres la Revista Valenciana d’Estudis Autonòmics 
i la Revista Valenciana de Hacienda Pública  editades per Presidència de la Generalitat 
i per la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació. 

 
Per últim i pel que fa a estudis de caràcter científic es reben les obres publicades 

en la col·lecció “Estudios” que edita el CES de Espanya, les de la col·lecció 
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“Estudios e Informes” que edita el Servei d’Estudis de La Caixa (Caixa d’Estalvis i 
Pensions de Barcelona), la col·lecció ”Informes y Estudios” publicats per la 
Comissió Consultiva Nacional de Convenis Col·lectius, així com treballs 
monogràfics de la Fundació Bancaixa, com el realitzat sobre Capital Humà, a més 
d’altres estudis interessants com la doctrina legal del Consell Jurídic Consultiu de 
la Comunitat Valenciana, l’Anuari Econòmic de la Cambra de Comerç, Indústria i 
Navegació de Castelló, l’Anuari Comercial d’Espanya que edita La Caixa i les 
monografies editades per la Fundació Professor Manuel Broseta. 

 
Així mateix, amb el propòsit d’ampliar el volum d’obres del Centre de 

Documentació, es va realitzar petició a una sèrie d’institucions perquè enviaren 
obres del seu fons editorial, entre estes destaquen les Corts Valencianes, el Consell 
Valencià de Cultura, la Universitat Jaume I, la Fundació Caixa Castelló-Bancaixa i 
la Fundació Bancaixa. 

 
En estos últims temps s’han demanat fons editorials a altres entitats com la 

Fundació Universitat-Empresa de la Universitat Jaume I de Castelló. 
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GESTIÓ DE RECURSOS PERSONALS 
I MATERIALS 
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EL PRESSUPOST 
 

L’article 25.1 de la Llei 7/1993 de 7 de juliol de creació del CES disposa que el 
Comité Econòmic i Social comptarà per al compliment dels seus fins amb els 
recursos econòmics que a l’efecte es consignen en els pressupostos de la 
Generalitat Valenciana. En la mateixa llei, en l’article 27.1 s’exposa que el Comité 
formularà anualment la seua proposta d’avantprojecte de pressupost que serà 
aprovada pel Ple i enviada a través del seu president a la Conselleria d’Economia i 
Hisenda que basant-se en esta proposta redactarà l’avantprojecte definitiu. 

 
La Llei 12/2002, de 27 de desembre de 2002, de la Generalitat Valenciana, de 

Pressupostos per a l’exercici de 2003, tenint en consideració la proposta 
presentada pel CES, assignà al Comité una dotació inicial de 714.510 euros, 
inclosa dins de les línies de subvenció nominatives, “Dotació econòmica al Comité 
Econòmic i Social” dels capítols IV i VII del pressupost de la Conselleria 
d’Economia, Hisenda i Ocupació. 

 
D’este import global de 714.510 euros, corresponien 695.580 a despeses de 

funcionament: despeses de personal, despeses en béns i servicis, despeses 
financeres i transferències corrents, i la quantitat de 18.930 per a inversions reals. 
Posteriorment, es va aprovar una modificació pressupostària per part de la 
conselleria a favor del CES per import de 30.000 euros en transferències corrents i 
de 3.600 euros en el nostre capítol II. Estes dotacions inicials en despeses de 
funcionament s’han vist incrementades per la col·laboració de distintes entitats en 
l’organització d’activitats, com ara la publicació de les tesis doctorals o 
l’organització de cursos i seminaris. Este increment també respon als interessos 
generats pels comptes bancaris. El total del pressupost per a 2003 ascendix a la 
xifra de 766.377,15 euros. 

 
 

GESTIÓ DE PERSONAL 
 

La Llei de creació del CES de la CV, en l’article 3.5 establix la competència 
d’este organisme públic per a regular el seu règim d’organització i funcionament, 
en este apartat s’inclou la potestat per a efectuar les contractacions necessàries 
perquè el Comité puga dur a terme la comesa que la dita llei li encomana. 

 
La plantilla de personal laboral del Comité, subjecta a una relació de dret 

privat, està composta en l’actualitat per cinc assessors amb lloc de llicenciat 
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superior que formen el Gabinet Tècnic, que junt amb els cinc components de 
l’equip administratiu sumen el total de la plantilla del CES. En l’any 2000 un dels 
llocs de tècnic quedà vacant per l’excedència que va concedir la Junta Directiva. 

 
L’Acord d’Adhesió del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana a 

la totalitat del II Conveni Col·lectiu del Personal Laboral al Servici de 
l’Administració Autonòmica, permet que siga esta normativa la que s’aplique als 
treballadors del CES-CV. 

 
Nivell 1994 1995 1996-

2000 
2001-2002 2003 

 Fixos Fixos Event. Fixos Fixos Interí Exce-
dència 

Fixos Interí Exce-
dència 

Assessor tècnic 0 3 1 4 4 1 1 5 1 1 
Administratiu 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 
Auxiliar 
administratiu 

 
3 

 
3 

 
0 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0 

 
0 

Subaltern 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 

TOTAL 5 8 1 9 9 1 1 10 1 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVICIS 

SECRETÀRIA GENERAL 
Sra. Mª. José Adalid Hinarejos 

GABINET TÈCNIC SECRETARIA I ADMINISTRACIÓ 

3 Juristes 

2 Economistes 

1 Administratiu 

3 Aux. 
Administratius 1 Subaltern 

PRESIDENT 
Sr. Rafael Cerdá Ferrer 

SERVICIS TÈCNICS I ADMINISTRATIUS DEL CES-CV 
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Les activitats institucionals realitzades pel CES durant tot l’any 2003, de les 

quals s’ha donat compte en l’apartat tercer d’esta Memòria, han suposat la 
principal font de despeses corrents variables del pressupost, especialment en els 
conceptes: “Publicacions”, “Material d’oficina i subministraments”, “Comunicacions” i 
“Despeses diverses i atencions representatives. Propaganda, reunions i conferències” . Les 
principals despeses que s’inclouen en el concepte “Despeses de Publicacions” són: 
la publicació de la Memòria Anual d’Activitats i la Memoria sobre la Situación 
Socioeconómica y Laboral de la Comunidad Valenciana, la Revista de Treball, Economia i 
Societat que publica el CES. La publicació de les tesis doctorals premiades en la 
convocatòria de l’any 2001 fou subvencionada per la Fundació Caixa Castelló-
Bancaixa.  

 
Quant a les despeses corrents fixes el major import és el suportat per les 

despeses d’arrendament del local on s’ubica el CES i el seu manteniment. 
 

 
COMPENSACIONS ECONÒMIQUES PER PARTICIPACIÓ EN 
ÒRGANS CONSULTIUS 

 
El capítol IV del pressupost del CES recull les compensacions econòmiques als 

membres del Comité per la seua participació en els òrgans del CES. També es recull 
la compensació als agents econòmics i socials i a les organitzacions representades 
en la institució que les activitats que s’hi duen a terme. 

 
 

INVERSIONS EN EQUIPAMENT 
 

Les inversions reals efectuades a càrrec del capítol VI del pressupost del CES 
durant l’exercici de 2003 s’han destinat principalment a dotar de mobiliari, 
instal·lacions i equips d’oficina la seu adscrita a la institució, així com a millores 
informàtiques, sempre amb el propòsit d’aconseguir unes dependències acordes 
amb tot allò necessari per a poder efectuar d’una manera òptima les comeses del 
Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. 
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I. LEGISLACIÓ APLICABLE AL CES 
 
I.1 - LEGISLACIÓ RELATIVA A LA SEUA CREACIÓ I 
REGLAMENTACIÓ. 
 

TEXT CONTINGUT DOGV 

Decret 8/1991, de 10 de gener Creació del Comité Econòmic i 
Social de la Comunitat 
Valenciana 

25/01/91 

Llei 1/1993, de 7 de juliol Creació del Comité Econòmic i 
Social de la Comunitat 
Valenciana 

14/07/93 

Decret 58/1994, de 22 de març Nomenament dels membres 
del CES 

06/04/94 

Llei 3/1994, de 2 de maig Modificació de l’art. 2.5 de la 
Llei 1/1993 (Seu del CES) 

09/05/94 

Acord de 29 de juliol de 1994 Reglament d’Organització i 
Funcionament del CES 

05/09/94 

   
DECRETS  DOGV 

86/1994, de 10 de maig  16/05/94 
164/1994, de 29 de juliol  29/08/94 

256/1995, de 3 d’agost  04/08/95 

264/1995, de 29 d’agost  30/08/95 

265/1995. de 29 d’agost  30/08/95 

296/1995, de 30 d’octubre  31/10/95 

345/1995, de 28 de novembre  29/11/95 

346/1995, de 28 de novembre CESSAMENTS 29/11/95 

360/1995, de 29 de desembre I 31/12/95 

34/1996, de 5 de març NOMENAMENTS 12/03/96 

105/1996, de 5 de juny  17/06/96 

106/1996, de 5 de juny  17/06/96 

171/1996, de 2 d’octubre  07/10/96 

172/1996, de 2 d’octubre  07/10/96 
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223/1996, de 26 de novembre  29/11/96 

224/1996, de 26 de novembre  29/11/96 

229/1996, de 10 de desembre  16/12/96 

230/1996, de 10 de desembre  16/12/96 

21/1997, de 11 de febrer  12/02/97 

264/1997, de 21 d’octubre  23/10/97 

265/1997, de 21 d’octubre  23/10/97 

14/1998, de 24 de febrer  09/03/98 

15/1998, de 24 de febrer CESSAMENTS 09/03/98 

45/1998, de 15 d’abril I 23/04/98 

46/1998, de 15 d’abril NOMENAMENTS 23/04/98 

168/1998, de 8 d’octubre  15/10/98 

48/1999, de 30 de març  06/04/99 

183/1999, de 19 d’octubre  21/10/99 

165/2000, de 31 d’octubre  09/11/00 

95/2001, de 12 de juny  15/06/01 

19/2002, de 8 de febrer  15/02/02 

08/2003, de 4 de febrer  07/02/03 

16/2003, de 4 de març  06/03/03 

188/2003,  de 26 de setembre  29/09/03 

208/2003, de 17 d’octubre  20/10/03 

 
 

I.2 - LEGISLACIÓ APLICADA EN LA GESTIÓ COMPTABLE I 
PRESSUPOSTÀRIA  
 

TEXT CONTINGUT 

• Llei IRPF  

• Llei IVA  
• Llei General Seguretat Social  
• Reial Decret 2/2000, de 16 de juny, 

que aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions 
Públiques 

 

• Disposició transitòria segona del 
Reglament General de Contractació 
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de l’Estat 
• Decret 200/1985, 23/12/85 del 

Govern Valencià 
 

• Decret 204/1990, 26/12/90, del 
Consell de la GV 

Reintegrament de transferències 
corrents i de capital 

• Reial Decret 1643/1990, 20/12/90 Pla General de Comptabilitat 
• Resolució de 18/06/91 de la 

Intervenció General de la GV 
Informació que han de rendir les entitats 
públiques subjectes a la Llei 4/1984, 
d’Hisenda Pública de la GV. 

• Decret Legislatiu, 26/06/91 del 
Consell de la GV 

Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública 
de la GV 

• Llei 1/1993, de 07/07/93 de la GV Llei de creació del CES de la CV 
• Acord de 29/07/94 del Govern 

Valencià 
Reglament d’Organització i 
Funcionament del CES de la CV 

• Ordre de 14/07/95 de la Conselleria 
d’Economia i Hisenda 

Normes per a l’elaboració dels 
pressupostos de la GV per a 1996. 

• Llei 43/1995, de 27 de desembre Llei del Impost sobre Societats 
• Llei 9/1995, de 31/12/95 de la GV Pressupostos de la GV per a 1996 
• Llei 4/1996, de 30/12/96 de la GV Pressupostos de la GV per a 1997 
• Llei 15/1997, de 29/12/97 de la GV Pressupostos de la GV per a 1998 
• Llei 11/1998, de 29/12/98 de la GV Pressupostos de la GV per a 1999 
• Llei 10/1999, de 30/12/99 de la GV Pressupostos de la GV per a 2000 
• Llei 12/2000, de 28/12/00 de la GV Pressupostos de la GV per a 2001 
• Llei 10/2001, de 27/12/01 de la GV Pressupostos de la GV per a 2002 
• Llei 12/2002, de 27/12/02 de la GV Pressupostos de la GV per a 2003 
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II. INCIDÈNCIA DELS DICTÀMENS EMESOS PEL CES-CV EN 
LES LLEIS DE LA GENERALITAT VALENCIANA 
 
ESTUDI COMPARATIU DELS DICTÀMENS DEL CES EN LES LLEIS DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA APROVADES DURANT L’ANY 2003 
 

 
 

Llei 1/2003, de 28 de gener, de la Generalitat Valenciana, de Drets i 
Informació al Pacient de la Comunitat Valenciana (DOGV núm.  
4.430, de 31 de gener de 2003) 
 
 

Antecedents  
 
El dia 21 de febrer del 2002 va tindre entrada en la seu del CES, escrit del 

director general per a l'Atenció al Pacient, de la Conselleria de Sanitat, pel qual se 
sol·licitava l'emissió del dictamen preceptiu corresponent a l'Avantprojecte de Llei 
de Drets i Informació al Pacient, d’acord amb el que disposa l'article 3 de la Llei 
1/1993, de 7 de juliol, de creació del Comité Econòmic i Social de la Comunitat 
Valenciana. 

 
El Ple del CES-CV realitzat en data 27 de febrer del 2002, va autoritzar la Junta 

Directiva, en funcions de Comissió, a fi d'elaborar el projecte de dictamen, segons 
el que disposa l'article 38 del Reglament d'Organització i Funcionament del CES-
CV. 

 
El dia 8 i 11 de març del 2002 es va reunir en sessió de treball la Junta Directiva, 

en funcions de Comissió per a elaborar la proposta de dictamen elevada al Ple del 
dia 13 de març del 2002, que va ser aprovada per unanimitat segons el que 
preceptua l'article 14.5 del Reglament d'Organització i Funcionament del CES-CV. 
 

L’Avantprojecte de Llei de Drets i Informació al Pacient constava de: exposició 
de motius, deu títols, amb els capítols corresponents, amb un total de 32 articles, 
tres disposicions addicionals, una disposició transitòria, una disposició 
derogatòria i dues disposicions finals. 

 
El text de la llei aprovada conté preàmbul, deu títols, amb els seus capítols i un 

total de 32 articles, tres disposicions addicionals, una disposició transitòria, una 
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disposició derogatòria i dues disposicions finals. 
 
 
Valoració i observacions de caràcter general 
 
El CES, sobre el títol d’este avantprojecte de llei, va formular les consideracions 

següents: 
 

1ª.- En l'exposició de motius es precisava que l'objectiu de la llei és 
“proporcionar una clara definició dels drets i obligacions dels pacients”, i en l'articulat la 
informació es recollia com un dret més, per tant s’entenia que la referència a la 
informació quedaria inclosa en els drets, i en tot cas caldria fer menció a les 
obligacions.  

 
2ª.- En l'àmbit sanitari, el terme “pacient” va generalment unit a un 

concepte assistencial, no obstant això, quan es fa referència al conjunt de persones 
d'un país o una comunitat pel que fa a la seua salut individual o col·lectiva, o a les 
seues relacions amb el sistema sanitari, se solen utilitzar altres termes com 
“ciutadà”  “usuaris”,  “persones” (Constitució Espanyola, Llei General de Sanitat, 
Conveni Europeu sobre Drets Humans i Biomedicina, etc.). 
 

El CES considerava que seria menys equívoc utilitzar un terme més genèric 
quan es faça referència a drets, obligacions o altres conceptes d'índole sanitària 
aplicables al conjunt dels habitants de la nostra Comunitat, i un terme més 
específic, quan el ciutadà reba o vaja a rebre atenció sanitària. 
  

Finalment, el Comité va fer constar que s’advertia certa dicotomia entre els 
conceptes “pacient” i “ciutadà” al llarg del text de l’avantprojecte de llei. 
 
 

Observacions a l’articulat 
 
En l’article 1 (Objecte), el CES entenia convenient la modificació d'este article en 

els termes següents:  
 

“La present llei té per objecte reconéixer i garantir els drets i les obligacions que 
en matèria sanitària tenen els pacients en l'àmbit territorial de la Comunitat 
Valenciana”. 

 
El text d’este article en la llei ha quedat redactat de la forma següent: 
 

“Article 1. Objecte” 
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La present llei té per objecte reconéixer i garantir els drets i les obligacions que en matèria 
sanitària tenen els pacients en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. 

 
 
En l’article 2 (Àmbit d’aplicació), el Comité entenia que és més apropiada 

l’expressió “actuació sanitària” que “assistència sanitària”, per la qual cosa es 
proposava la redacció següent de l’article: 

 
“La present llei serà d’aplicació a tot tipus d’actuació sanitària que es realitze 

en la Comunitat Valenciana tant per centres públics com privats”.  
 
El tenor aprovat ha sigut el següent: 
 

“Article 2. Àmbit d’aplicació” 
 

La present llei serà d’aplicació a tot tipus d’atenció sanitària que es preste en la Comunitat 
Valenciana, tant en els centres públics com privats. 

 
En l’article 3 (Principis generals) el CES-CV considerava que s’havia de 

modificar la redacció d’alguns dels drets recollits en este article, en concret: 
 
8. A disposar de la Targeta SIP, o de la Targeta solidària quan pertoque  en les 

condicions que s'establisquen reglamentàriament, com a document de naturalesa 
personal i intransferible, acreditativa del dret a la prestació sanitària en l'àmbit de 
la Comunitat Valenciana. 

 
Així mateix, el Comité proposava la inclusió dels drets següents en este article:  
 
9. A participar a través de les institucions i òrgans de participació comunitària i 

les organitzacions socials en activitats sanitàries, en els termes establits en la Llei. 
 
13. Al testament vital o voluntats anticipades. 
 
L’article ha quedat redactat de la forma següent: 
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“Article 3. Principis Generals” 
 

Tots els pacients tenen dret: 
 

14. A disposar de la Targeta SIP (Sistema d’Informació Poblacional) i en el seu cas la 
targeta solidària quan corresponga, en les condicions que s’establisquen normativament, 
com a document de naturalesa personal i intransferible acreditativa del dret a la prestació 
sanitària en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. 
 
15. A participar a través de les institucions i òrgans de participació comunitària i les 
organitzacions socials en activitats sanitàries. 
 
16. Que es respecte i considere el testament vital o les voluntats anticipades d’acord amb la 
legislació vigent. 

 
En l’article  5 (El titular del dret a la informació assistencial) des del Comité es 

proposava afegir al final del punt 2 “per raons familiars o de fet”. 
 
La llei recull este article amb la redacció següent: 
 

"Article 7. El titular del dret a la informació assistencial“ 
 
2. Quan a criteri del metge, el pacient estiga incapacitat, de manera temporal o permanent, 
per comprendre la informació, se li donarà la que permeta el seu grau de comprensió i 
tambñe caldrà informar els seus familiars, tutors o persones acostades,  incloent-hi totes les 
persones vinculades a què es refereix a Llei 1/2001, de 6 d'abril, de la Generalitat 
Valenciana, per la qual es regulen les parelles de fet. 
 

En els articles 6 i 7 (Informació sanitària a la Comunitat Valenciana i Dret a la 
informació epidemiològica) el Comité Econòmic i Social de la Comunitat 
Valenciana considerava que el dret dels ciutadans a rebre una adequada 
informació sanitària és de summa importància, per la qual cosa es proposava 
introduir un nou paràgraf amb el següent tenor: 

 
"L'autoritat sanitària vetlarà pel dret dels ciutadans a rebre informació sanitària 
clara, veraç, rellevant, fiable, actualitzada, de qualitat i basada en l'evidència 
científica, que possibilite l'exercici autònom i responsable de la facultat d'elecció i 
la participació activa del ciutadà en el manteniment o recuperació de la seua 
salut“. 
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El text de la llei és el següent: 
 

"Article 4. Informació sanitària a la Comunitat Valenciana“ 
 
2. "L'autoritat sanitària vetlarà pel dret dels ciutadans a rebre informació sanitària clara, 
veraç, rellevant, fiable, actualitzada, de qualitat i basada en evidència científica, que 
possibilite l'exercici autònom i responsable de la facultat d'elecció i la participació activa 
del ciutadà en el manteniment o recuperació de la seua salut“. 
 

En l'article 9 (El consentiment informat) el CES considerava que la informació 
que el pacient ha de rebre per a poder donar la conformitat expressa, no sols ha de 
ser adequada sinó que ha de rebre-la amb l'antelació suficient. 

 
La llei en el seu articulat expressa la redacció següent: 
 

“Article 8. El consentiment informat“ 
 

1. S'entén per consentiment informat la conformitat expressa del pacient, manifestada per 
escrit, després de l'obtenció de la informació adequada amb temps suficient, clarament 
comprensible per a ell, davant d'una intervenció quirúrgica, procediment diagnòstic o 
terapèutic invasiu  i, en general, sempre que es duguen a terme procediments que comporten 
riscos rellevants per a la salut. 
 

Respecte a l'article 10 (Atorgament del consentiment per substitució) el CES 
proposava substituir el primer paràgraf de l'article i per consegüent l'inici de 
l'apartat 1, en els següents termes: 

 
Podran atorgar el consentiment per substitució: 
 
a) Els familiars i si no n'hi ha, les persones acostades. 
 
Quant a l'apartat 2 d'este article, el Comité estimava convenient que tot el seu 

contingut estiguera subjecte al que establix la normativa específica que li siga 
d'aplicació, i en el cas concret dels menors, al que establisca el Codi Civil. 

 
Igualment el CES creia oportú afegir un apartat quart a l'article 10, amb el text 

següent: 
 
4. En els casos de substitució de la voluntat de l'afectat, la decisió haurà de ser 

la més objectiva i proporcional possible a favor del pacient i de la seua dignitat 
personal. 
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La dicció d'este articulat en la llei ha quedat de la forma següent: 

 
"Article 9. Atorgament del consentiment per substitució“ 

 
El consentiment informat s'atorgarà per substitució en els següents supòsits: 

 
a) Els familiars o membre d'unió de fet, i si no n'hi ha, les persones acostades, quan el 

pacient estiga circumstancialment incapacitat per a prendre la decisió. En el cas dels 
familiars, tindrà preferència el cònjuge no separat legalment, si no n'hi ha, el familiar 
de grau més pròxim i, dins del mateix grau, el de major edat. Si el pacient ha designat 
prèviament una persona  perquè emeta  en el seu nom el consentiment informat, li 
correspondrà la preferència. 

b) Quan el pacient siga menor d'edat o es tracte d'un incapacitat legalment, el dret 
correspon als seus pares o representant legal, el qual haurà d'acreditar de forma clara i 
inequívoca, amb la sentència d'incapacitació i constitució de la tutela corresponent, que 
està legalment habilitat per a prendre decisions que afecten la persona menor o 
incapacitada per ell tutelada. En el cas de menors emancipats, el menor haurà de donar 
personalment el seu consentiment. No obstant això, quan es tracte d'un menor i si, a juí 
del metge responsable, té el grau de maduresa suficient, se li facilitarà també la 
informació adequada a la seua edat, formació i capacitat.  

En els supòsits legals d'interrupció voluntària de l'embaràs, d'assaigs clínics i de 
pràctiques de reproducció assistida, s'actuarà segons el que ha establit amb caràcter 
general la legislació civil i, si cal, segons la normativa específica que hi siga aplicable. 

 

c) En els casos de substitució de la voluntat de l'afectat, la decisió haurà de ser el més 
objectiva i proporcional possible a favor de la persona malalta i de la seua dignitat 
personal. 

 
Sobre l'article 12 (La informació prèvia al consentiment) el Comité considerava 

que s'hauria de completar l'apartat 2, en els termes següents: 
 
"...i en tot cas, almenys 24 hores abans del procediment corresponent, sempre 

que no es tracte d'activitats urgents“. 
 

El text de la llei és el reproduït a continuació: 
 

"Article 11. La informació prèvia al consentiment“ 
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d) La informació es facilitarà amb l'antelació suficient perquè el pacient puga reflexionar 

amb calma i decidir lliurement i responsablement. I en tot cas, almenys vint-i-quatre 
hores abans del procediment corresponent, sempre que no es tracte d'activitats urgents. 

 
En l'article 17 (Dret a la segona opinió) des del CES es considerava convenient 

que l'autoritat sanitària facilitara els mitjans necessaris per a fer efectiu  este dret, 
per la qual cosa hauria de quedar reflectit en este article i per a millorar la redacció 
de l'article caldria afegir el pronom “se“ en l'última línia de l'article. 

 
Així l'article ha quedat redactat de la manera següent: 
 

"Article 16. Dret a la segona opinió“ 
 

Els pacients a la Comunitat Valenciana tenen dret, dins del sistema sanitari 
públic, a una segona opinió, quan les circumstàncies de la seua malaltia els 
exigisquen prendre una decisió difícil. Este dret a la segona opinió serà exercit 
d'acord al que s'establisca normativament. 

 
Sobre l'article 18 (Testament vital i voluntats Anticipades) el CES considerava 

que l'apartat 1 havia d'incloure els menors emancipats, no sols els majors d'edat. 
 

Pel que afecta a l'apartat 3, el CES creia més apropiat afegir el qualificatiu 
"raonada“ en l'última part d’este. La redacció ha quedat així: ...“en quedarà 
constància raonada en la història de salut del pacient“. 

 
Pel que fa a l'apartat 4, el CES entenia que amb la redacció actual este apartat 

només era d'aplicació a les persones que estigueren hospitalitzades, per la qual 
cosa seria més adequat substituir "on estiga hospitalitzada la persona“ per "on 
estiga atesa la persona“. 

 
En la llei l'article ha quedat redactat de la següent forma: 

 
"Article 17. Voluntats anticipades“ 

 
1. El document de voluntats anticipades és el document mitjançant el qual una 
persona major d'edat o menor emancipada, amb capacitat legal suficient i 
lliurement, manifesta les instruccions que sobre les actuacions mèdiques cal  tenir 
en compte quan es trobe en una situació en què les circumstàncies que concórreguen 
no li permeten expressar lliurement la seua voluntat... 

 
5. No es podran tindre en compte voluntats anticipades que incorporen previsions 
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contràries a l'ordenament jurídic o a la bona pràctica clínica, o que no es 
corresponguen exactament amb el supòsit de fet que el subjecte ha previst en el 
moment d'emetre-les. En estos casos, en quedarà constància raonada en la història 
clínica del pacient. 
 
6. Quan hi haja voluntats anticipades, la persona que les atorga, o qualsevol altra, 
farà arribar el document al centre sanitari en què estiga hospitalitzada i/o a 
qualsevol altre lloc on estiga sent atesa la persona. Este document serà incorporat a 
la història clínica del pacient. 

 
Quant a l'article 24 (Propietat i custòdia) el CES havia observat que faltava 

afegir la paraula "aliena“ en l'apartat 1 després de compte, en la quarta línia. 
 
El tenor de l'article és el següent: 

 
"Article 23. Propietat i custòdia“. 
 
1. Les històries clíniques són documents confidencials propietat de l'administració sanitària 
o entitat titular del centre sanitari quan el metge treballe per compte alié i sota la 
dependència d'una institució sanitària. En cas contrari, la propietat correspon al metge que 
fa l'atenció sanitària. 
 

Respecte a l'article 27 (Dret a formular suggeriments, queixes, reclamacions i 
agraïments) en l'apartat 1, el CES-CV proposava afegir el paràgraf següent: 

 
" Estes han de ser avaluades i contestades per escrit, en un termini adequat, 

d'acord amb els termes establits reglamentàriament“. 
 

De la mateixa manera, es considerava convenient completar l'apartat 2, 
incloent-hi la labor de l'equip o centre, a més de la del professional. 

 
Este article ha quedat amb la dicció següent: 

 
"Article 27. Drets a formular suggerències, queixes, reclamacions i agraïments“ 
 
1. Els ciutadans de la Comunitat Valenciana tenen el dret de formular suggeriments, 
queixes i reclamacions quan consideren que tenen motiu justificat per a fer-ho. Aquestes han 
de ser avaluades i contestades per escrit, en un termini adequat, d'acord amb els termes que 
s'establisquen reglamentàriament. 
 
2. Podran fer també manifestacions d'agraïment quan la labor del professional, l'equip i el 
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centre assistencial que els ha atés, al seu parer, ho meresca. Esta manifestació d'agraïment 
ha d’arribar als professionals que l'han merescut“. 
 

 En l'article 31 (Obligacions dels pacients) des del CES es proposava que en 
l'apartat 1, segona línia, després d'assistencials s'afegira "i drets“ i en l'apartat 6, 
s'incloguera al final: "que siguen necessaris per al procés assistencial o per raons 
d'interés general degudament motivades“. 

 
El tenor de la llei és l'inserit a continuació: 

 
"Article 31. Obligacions dels pacients“ 
 
Els ciutadans en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana estan subjectes respecte del 
sistema de salut al compliment de les obligacions següents: 

 
1. Fer bon ús dels recursos, prestacions assistencials i drets, d'acord amb el que la seua salut 
necessite i en funció de les disponibilitats del sistema sanitari. 

 
6. Facilitar de forma veraç les seues dades d'identificació i els referents al seu estat físic i 
psíquic que siguen necessàries per al procés assistencial o per raons d'interés general 
degudament justificades. 
 

Sobre la disposició addicional tercera , el CES-CV considerava convenient 
canviar el terme "integració“ per "integritat“. 
 

El text de la llei ha quedat de la manera següent: 
 
"Disposicions addicionals“ 
 
Tercera 

 
La Conselleria de Sanitat adoptarà les mesures adequades per a la informatització 
progressiva de les històries clíniques, garantint la integritat de la informació relativa a 
cada pacient amb independència del suport en què estiga. 
 

En la disposició transitòria el CES entenia que la referència que es feia a l'article 
19 hauria de ser a l'article 22. 

 
La llei diu el següent: 
 
Disposició transitòria 
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Es disposa d'un any, a partir de l'entrada en vigor de la present llei, per a adoptar les 

mesures tècniques i organitzatives necessàries per a adaptar el tractament de les històries 
clíniques al que establix esta llei, i elaborar els models normalitzats d'història clínica que es 
referixen els articles 21 i 22. Els processos assistencials que es duguen a terme 
transcorregut este termini han de reflectir-se documentalment d'acord amb els models 
normalitzats aprovats. 
 
 
Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat Valenciana, de 
Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes (DOGV 
núm. 4.430, de 31 de gener de 2003) 

 
 
Antecedents  
 
El dia 8 de febrer de 2002 va tindre entrada en la seu del CES, escrit del director 

general d'Ensenyaments Universitaris, d'ordre del conseller de Cultura i Educació, 
pel qual se sol·licitava l'emissió del dictamen preceptiu corresponent a 
l'Avantprojecte de Llei de Consells Socials de les Universitats Públiques 
Valencianes,  segons el que disposa l'article 3 de la Llei 1/1993, de 7 de juliol, de 
creació del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. 

 
El Ple del CES-CV realitzat el dia 14 de febrer de 2002 va autoritzar la Junta 

Directiva, en funcions de Comissió, per a elaborar el projecte de dictamen, per la 
qual cosa es va traslladar l’avantprojecte  de llei mencionat, segons s'establix en 
l'article 38 del Reglament d'Organització i Funcionament del Comité. 

 
El dia 22 de febrer del 2002, es va reunir a València, en sessió de treball la Junta 

Directiva, en funcions de Comissió, per a elaborar el projecte de dictamen a 
l'Avantprojecte de Llei de Consells Socials de les Universitats Públiques 
Valencianes, a la qual va assistir el director general d'Ensenyaments Universitaris, 
que va explicar el contingut  de l’avantprojecte mencionat als membres de la Junta 
Directiva i va respondre a les qüestions que li van ser plantejades. 

 
Novament, el dia 25 de febrer del 2002, es va reunir la Junta Directiva per a 

concloure l'elaboració del projecte de dictamen, que va ser elevada al Ple del dia 27 
de febrer del 2002, i aprovada per unanimitat, segons el que preceptua l'article 14.5 
del Reglament d'Organització i Funcionament del CES-CV. 

 
L'Avantprojecte de Llei de Consells Socials de les Universitats Públiques 
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Valencianes constava d'exposició de motius, quatre títols, 23 articles, quatre 
disposicions addicionals, dues disposicions transitòries, una disposició 
derogatòria i dueos disposicions finals. 

 
La llei aprovada consta de preàmbul, quatre títols amb 23 articles, tres 

disposicions addicionals, dues disposicions transitòries, una disposició 
derogatòria i dues disposicions finals. 

 
Valoració i observacions de caràcter general 
 
En primer lloc, el CES entenia que l'avantprojecte de llei, des d'una perspectiva 

de tècnica legislativa, era excessivament reglamentista, ja que el contingut de 
determinats articles era més propi del desplegament normatiu posterior. 

  
La composició dels Consells Socials que es proposava reduïa de forma 

considerable la representativitat que en l'actualitat tenien els agents econòmics i 
socials (organitzacions empresarials i organitzacions sindicals més 
representatives). 

 
El CES de la Comunitat Valenciana estimava que la dita reducció hauria de 

reconsiderar-se, atés l'important paper que els dits agents han dut a terme i han de 
continuar fent en els Consells Socials de les Universitats Públiques de la 
Comunitat Valenciana, per a la consolidació i millora del nostre sistema educatiu 
universitari. 

 
El CES entenia que una norma que suposa una modificació important de la 

participació social en el nostre sistema públic universitari, seria desitjable que fóra 
fruit d'un consens el més ampli possible. 

 
Observacions a l'articulat 
 
En l'article 3 (Competències econòmiques), en l'apartat g), el CES creia necessari 

modificar la primera part, donant-li una redacció d'acord amb l'article 82 de la 
LOU, que faculta les comunitats autònomes a establir les normes per al 
desenvolupament i execució del pressupost de les universitats, així com per al 
control de les seues inversions, despeses i ingressos per mitjà de les corresponents 
tècniques d'auditoria, sota la supervisió dels Consells Socials. 

 
D'altra banda, el CES-CV proposava eliminar la segona part d'este apartat, en 

concret: "Així mateix, el Consell Social podrà demanar la realització d'auditories 
externes dels comptes de la universitat i de les entitats que en puguen dependre i 
d'aquelles en què la universitat tinga la participació majoritària en el seu capital o 
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fons patrimonial equivalent...“, per entendre, que estant la universitat sotmesa a la 
fiscalització de la Intervenció General i de la Sindicatura de Comptes, no pareix 
adequada la realització d'auditories externes a iniciativa del Consell Social. 

 
A més, el CES-CV estimava més apropiat substituir en l'apartat l) el terme 

"autoritzar“ per "informar“, ja que la Generalitat Valenciana és qui té la facultat 
d'aprovar l'endeutament de la universitat i, per tant, li correspon igualment la seua 
autorització. 

  
Este article en la llei ha quedat redactat de la manera següent: 
 

"Article 3. Competències i funcions d'índole econòmica: 
 

Li corresponen les següents: 
 

g) Aprovar els comptes anuals de les entitats que depenguen de la universitat i d'aquelles 
altres en què la universitat tinga participació majoritària en el seu capital o fons 
patrimonial equivalent, sense perjuí de la legislació mercantil o una altra a què les dites 
entitats puguen estar sotmeses en funció de la seua personalitat jurídica. 
 
m) Informar amb caràcter previ els convenis, no inclosos en l'apartat anterior, a subscriure 
per la institució amb persones físiques o jurídiques, públiques o privades, dels quals es 
deriven obligacions econòmiques a la universitat la quantia de les quals supere la que a 
l'efecte acorde el Consell Social. 

 
En l'article 4 (Competències de gestió universitària), en l'apartat a) el CES creia 

convenient modificar l'expressió: "Acordar amb el Govern Valencià o proposar-li“ per 
"Proposar al Govern Valencià“, ja que és esta la facultat que té el Consell Social. A 
més, la proposta del CES-CV, en relació amb este apartat, s'ajustava a la redacció 
de l'anterior avantprojecte de llei que es considerava més adequada quant a les 
competències que tenen assignades els Consells Socials i el Govern Valencià. En 
tot cas, la proposta al Govern de la Generalitat Valenciana no té perquè estar 
exempta del consens amb este. 

 
L'article 4 (Competències i funcions relatives al rendiment dels servicis universitaris) 

del text normatiu disposa el següent: 
 
a) Proposar al Consell de la Generalitat, després de l’informe del consell de govern, la 

creació, la transformació i la supressió de facultats, escoles tècniques superiors, escoles 
universitàries i instituts universitaris, així com la implantació, la modificació o la 
supressió d'ensenyances universitàries conduents a l'obtenció d'un títol oficial, o si escau, 
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acordar-les amb el Consell de la Generalitat quan la iniciativa parteix d'aquesta. 
 
En l'article 5 (Composició), des del CES-CV es proposava canviar la redacció de 

l'apartat 1 en els termes següents: "1. El Consell Social de cada una de les 
universitats de la Comunitat Valenciana...“ 
 

Amb la redacció de l'apartat 4, punt d) queda indeterminat el nombre de 
representants que correspon designar a ajuntaments i, si és el cas, a diputacions, 
per la qual cosa, segons el CES-CV seria convenient concretar-los. Des del Comité 
es proposava que la diputació provincial existent en el territori de la universitat 
que es tracte designara un vocal i el Ple de l'Ajuntament on estiga ubicada la seu 
de la universitat designara un altre vocal. 

 
En l'apartat 4, punts e) i f), com ja s'havia indicat en les observacions generals, 

el CES considerava que en incrementar-se substancialment el nombre de membres 
del Consell Social, romanent invariable el nombre dels corresponents als agents 
econòmics i socials, es produïa una reducció en la seua representativitat. 

  
Així mateix entenia que la dita representativitat relativa hauria de mantindre's 

en els termes actuals. 
  

L’"article 5 (Composició)“  de la norma aprovada té la redacció següent: 
 

1. El Consell Social de cadascuna de les universitats de la Comunitat Valenciana estarà 
integrat pel seu president o presidenta, sis vocals en representació del consell de govern de 
la universitat i els vocals, que d'acord amb el que hi ha disposat en esta llei, es designen en 
representació dels interessos socials de la Comunitat Valenciana. 

 
4. La representació dels interessos socials de la Comunitat Valenciana estarà formada pels 
vocals que es designen entre personalitats de la vida cultural, professional, econòmica, 
laboral i social que no formen part de la pròpia comunitat universitària de la següent 
forma: 
 
d) Un designat per l'ajuntament en el terme municipal del qual es trobe ubicada la seu de la 
universitat. 
 
e) Un designat per la diputació provincial de la província on radique la universitat. 
 
f) Tres designats per les organitzacions sindicals més representatives en l'àmbit de la 
Comunitat Valenciana. 
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g) Tres designats per les organitzacions empresarials més representatives a la Comunitat 
Valenciana. 
 
En l'article 9 (Facultats dels membres del Consell Social), en el punt 1, el CES-CV 
opinava que entre les facultats dels membres del Consell Social hauria de figurar 
de forma explícita la de poder presentar propostes al ple o a les comissions, a les 
quals estiguen adscrits, si és el cas, perquè es considere un determinat assumpte. 

 
En la llei, este article està redactat de la manera següent: 
 

"Article 9 (Facultats dels membres del Consell Social)“ 
 
1. En l'exercici de les competències atribuïdes al Consell Social per la present llei, els seus 
membres podran presentar propostes al ple o a les comissions. El president o la presidenta, 
el secretari o la secretària i la resta de membres del Consell Social tindran la facultat 
d'obtindre tota la informació i documentació necessiten dels servicis i dependències 
universitàries per al compliment de les funcions assignades al Consell Social. 

 
En l'article 15 (El vicepresident), el CES-CV, creia convenient que per al 

nomenament i la revocació del/dels vicepresident/s, hauria de ser escoltat 
prèviament el Ple. 

 
El tenor literal d'este article és el següent: 
 

"Article 15. El vicepresident o la vicepresidenta“ 
 

3. El president o la presidenta del Consell Social podrà revocar del seu càrrec als 
vicepresidents donant compte al Consell Social. 

 
Sobre la disposició addicional segona,  el CES-CV estimava que esta disposició 

plantejava dubtes de caràcter tecnicojurídic en la seua redacció. 
 
Esta disposició addicional segona, en el text aprovat de la llei ha sigut 

suprimida. 
 
 

 
Llei 3/2003, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Ordenació Sanitària 
de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4.440 de 14 de febrer del 
2003). 
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Antecedents 
 
El dia 17 de gener de 2002 va tindre entrada en la seu del CES, escrit del 

conseller de Sanitat, pel qual se sol·licitava l’emissió del dictamen preceptiu 
corresponent, a l’Avantprojecte de Llei d’Ordenació Sanitària de la Comunitat 
Valenciana, d’acord amb el que disposa l’article 3 de la Llei 1/1993, de 7 de juliol, 
de creació del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. 

 
De manera immediata es va convocar la Comissió de Programació Econòmica 

Regional i Plans d’Inversions, a la qual es va traslladar l’avantprojecte de llei 
mencionat amb la finalitat d’elaborar el projecte de dictamen, segons disposa 
l’article 38 del Reglament d’Organització i Funcionament del CES-CV. 

 
Els dies 28 de gener, 7 i 11 de febrer de 2002 es va reunir a València en sessió de 

treball la Comissió de Programació Econòmica Regional i Plans d’Inversions que 
formula la proposta de dictamen que elevada al Ple del dia 14 de febrer de 2002 fou 
aprovat per majoria, segons el que preceptua l’article 14.5 del Reglament 
d’Organització i Funcionament del CES-CV. 
 

L'Avantprojecte de Llei d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana 
constava d'exposició de motius, un total de 61 articles, distribuïts en 6 títols i estos 
al seu torn en diversos capítols, dues disposicions addicionals, quatre 
disposicions transitòries, una disposició derogatòria i dues disposicions finals. 

 
La Llei aprovada consta de preàmbul, sis títols amb els seus capítols i un total 

de 61 articles, dues disposicions adddicionals, tres disposicions transitòries, 
disposició derogatòria i dues disposicions finals. 

 
Valoració i observacions de caràcter general 
 
El CES-CV, en tindre en compte que l'exposició de motius de l'Avantprojecte de 

Llei d'Ordenació del Sistema Sanitari de la Comunitat Valenciana recollia que el 
ciutadà es convertiria en l'autèntic protagonista del sistema sanitari, constatava 
que en l’avantprojecte mencionat s'augmentava de manera considerable la 
representació de l'administració autonòmica en els òrgans consultius, reduint la 
de les corporacions locals, organitzacions empresarials i sindicals més 
representatives i associacions de consumidors, usuaris i veïns. El CES-CV entenia 
que en tractar-se d'òrgans consultius de participació de la societat civil, la 
participació de l'administració autonòmica hauria de ser equilibrada.  
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Observacions a l'articulat 
 
Sobre l'article 2 (Actuacions que correspon al Govern de la Generalitat 

Valenciana), el CES-CV entenia que, en el paràgraf 1r, la missió prioritària de 
promocionar la salut no havia de quedar referida únicament als agents socials i 
econòmics sinó, en general, a tota la ciutadania. Així mateix, considerava que la 
conjunció disjuntiva “o“ que figura en la penúltima línia del mateix paràgraf 
hauria de suprimir-se, perquè l'eliminació i evitació dels factors de risc per a la 
salut no ha de ser un objectiu alternatiu sinó complementari. 
 

En el punt 3r el CES-CV proposava suprimir el terme "objectes“ pel de 
"objectius“. 
 

En el punt 4t, es proposava l'eliminació de l'expressió "previsió“, de manera 
que es constatara clarament l'obligació de l'administració sanitària d'establir i 
mantindre els mitjans que garantisquen el catàleg de prestacions de finançament 
públic als ciutadans, i no sols una "previsió“ dels dits mitjans. 
 

En el text de la llei aprovat, este article té la redacció següent: 
 

"Article 2 (Actuacions que corresponen al Govern Valencià)“ 
 
1. En l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, correspon als poders públics 
valencians, dins de les seues competències, la missió prioritària de promocionar la salut 
fomentant en els seus agents socials i econòmics l'adquisició i manteniment d'hàbits de vida 
saludable, que protegisquen la salut eliminant i evitant els factors de risc. 
 
3. A fi d'incidir en les causes socials que alteren l'estat de salut de la població, el Govern 
Valencià, fomentarà la consecució d'objectius comuns, garantint la fluïdesa i continuïtat 
dels servicis sanitaris i sociosanitaris prestats als ciutadans valencians per les diferents 
administracions públiques. 
 
4. La protecció de la salut obliga als poders públics valencians, a través de la seua 
administració sanitària, a garantir la tutela general de la salut pública a través de 
l'establiment de mesures preventives, actuacions de promoció de la salut i la prestació 
d'atenció sanitària. Li correspon, per tant, l'establiment i manteniment de mitjans que 
garantisquen el catàleg de prestacions de finançament públic als ciutadans de la Comunitat 
Valenciana, per tant, es dotarà especialment dels recursos que permeten mantindre i 
millorar els servicis de titularitat pública. 
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En l'article 5 (Competències sanitàries de les entitats locals),  el CES-CV entenia 
que en l'últim paràgraf caldria suprimir la preposició “de“ i considerava més 
adequada la redacció següent: “Els ajuntaments hauran de tindre coneixement 
dels informes d'inspecció realitzats pels servicis competents.“ 

 
En la llei este article té la redacció següent: 

 
"Article 5. (Competències sanitàries de les entitats locals“) 
 

(...) 
 
Els ajuntaments hauran de tindre coneixement dels informes d'inspecció realitzats pels 
servicis competents relatius a matèries de les seues competències. 
 

 Sobre l'article 19 (El Consell de Salut de la Comunitat Valenciana), sense perjuí 
que hauria de deixar-se al posterior desplegament reglamentari la concreta 
regulació de la forma de designació dels membres del Consell de Salut, el CES-CV 
proposava, en relació amb la representació de les organitzacions empresarials, la 
redacció següent: "sis vocals a proposta de les organitzacions empresarials més 
representatives de la Comunitat Valenciana, dels quals tres seran proposats 
d'entre les organitzacions empresarials més representatives en l'àmbit sanitari de 
la Comunitat Valenciana“. 

 
La dicció literal de la llei és la següent: 

 
"Article 19. El Consell de Salut de la Comunitat Valenciana“ 
 
(...) 
 
El Consell de Salut de la Comunitat Valenciana estarà format per: 
 
(...) 
 
- Sis vocals a proposta de les organitzacions empresarials més representatives de la 
Comunitat Valenciana, dels quals tres seran proposats d'entre les organitzacions 
empresarials més representatives en l'àmbit sanitari de la Comunitat Valenciana. 
 
Llei 5/2003, de 28 de febrer, de la Generalitat, de modificació de 
l'article 18 de la Llei 6/1998, de 22 de juny, de la Generalitat 
Valenciana, d'Ordenació Farmacèutica de la Comunitat Valenciana 
(DOGV núm. 4.454, de 6 de març del 2003). 
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Antecedents 
 
El dia 24 de maig de 2002 va tindre entrada en la seu del CES, escrit del Sr. José 

Luis Gomis Esparver, director general per a la Prestació Farmacèutica, pel qual se 
sol·licitava l'emissió del dictamen preceptiu corresponent a l'Avantprojecte de Llei 
de la Generalitat Valenciana de Modificació de la Llei 6/1998, de la Generalitat 
Valenciana, d'Ordenació Farmacèutica de la Comunitat Valenciana, d’acord amb 
el que disposa l'article 3 de la Llei 1/1993, de 7 de juliol, de creació del Comité 
Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. 

 
De manera immediata es va convocar la Junta Directiva, en funcions de 

Comissió de Treball, a la qual es va traslladar l’avantprojecte de llei mencionat , a 
fi d'elaborar el projecte de dictamen, segons el que disposa l'article 38 del 
Reglament d'Organització i Funcionament del CES-CV. 

 
El dia 5 de juny de 2002 es va reunir a Castelló en sessió de treball la Junta 

Directiva, en funcions de Comissió de Treball, que formula la proposta de 
dictamen elevada al Ple del dia 12 de juny de 2002, que va ser aprovada per 
unanimitat segons el que preceptua l'article 14.5 del Reglament d'Organització i 
Funcionament del CES-CV. 

 
L'Avantprojecte de Llei de la Generalitat Valenciana de Modificació de la Llei 

6/1998, de la Generalitat Valenciana, d'Ordenació Farmacèutica de la Comunitat 
Valenciana, constava d'exposició de motius, un article i una disposició final. 

 
La Llei aprovada consta de preàmbul, article únic i disposició final. 
 
Observacions a l'articulat 
 
 En relació al punt 4, de l'article únic, el CES estimava que l'experiència 

professional que s'havia de tindre en compte com a criteri de selecció, havia de ser 
en oficines de farmàcia, com s'especificava en l'article 18.4 de la Llei 6/1998, de la 
Generalitat Valenciana, d'Ordenació Farmacèutica de la Comunitat Valenciana. 

En el text de la llei aprovat, este article té la redacció següent: 
 

"Article únic“. 
  
(...) 
 
4. El procediment d'autorització de noves oficines de farmàcia es farà sobre la base dels 
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principis de publicitat i transparència, d'acord amb els criteris de selecció que 
s'establisquen reglamentàriament. Els dits criteris de selecció tindran en compte 
principalment l'experiència professional, preferentment en oficines de farmàcia de la 
Comunitat Valenciana, especialment en poblacions de menys de 800 habitants, la valoració 
mitjançant una prova escrita dels coneixements d'atenció sanitària i farmacèutica, amb un 
pes percentual del vint-i-cinc per cent del total dels punts que s’hi poden obtenir, el 
currículum acadèmic, la formació professional complementària, la docència i la 
investigació, el coneixement del valencià i d'altres llengües de la Unió Europea. 
 
 
Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat per a la Igualtat entre 
Dones i Hòmens (DOGV núm. 4.474, de 4 d'abril del 2003). 

 
Antecedents 
 
El dia 20 d'agost del 2001 va tindre entrada en la seu del CES-CV, escrit del 

conseller de Benestar Social, pel qual se sol·licitava l'emissió del dictamen 
preceptiu corresponent, previ i no vinculant, a l'Avantprojecte de Llei Valenciana 
per a la Igualtat d'Hòmens i Dones, segons el que disposa l'article 3 de la Llei 
1/1993, de 7 de juliol, de creació del Comité Econòmic i Social de la Comunitat 
Valenciana. 
 

Els dies 6 i 13 de setembre de setembre va ser convocada la Comissió de 
Polítiques de Protecció Social, a la qual es va traslladar el text de l'avantprojecte de 
llei a fi d'elaborar el projecte de dictamen, segons el que disposa l'article 38 del 
Reglament d'Organització i Funcionament del Comité, que elevat al Ple el dia 20 de 
setembre del 2001 va ser aprovat, per unanimitat, segons el que disposa l'article 
14.5 del Reglament d'Organització i Funcionament del CES, en els termes següents. 

L'Avantprojecte de Llei Valenciana per a la Igualtat d'Hòmens i Dones, 
constava d'una exposició de motius, quatre títols, quaranta-tres articles, dues 
disposicions addicionals, una disposició transitòria i una disposició final. 

 
La Llei de la Generalitat per a la Igualtat entre Dones i Hòmens, consta de 

preàmbul, quatre títols, amb els seus capítols corresponents, 51 articles, una 
disposició addicional, dues disposicions transitòries, disposició derogatòria i una 
disposició final. 

 
Valoració i observacions de caràcter general 
 
El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana considerava oportú i 

molt positiu l'elaboració d'una Llei d'Igualtat entre Hòmens i Dones. 
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En estudiar l'avantprojecte de llei el CES-CV, considerava que en totes aquelles 

parts de la llei en què figurara el terme "ciutadans“, seria més convenient utilitzar 
el terme ciutadans/nes o el terme ciutadania. 

 
De la mateixa manera, en tots aquells moments en què s'establien compromisos 

per a la igualtat, en particular en els articles 7 i 19 de l'avantprojecte de llei i en 
aquells altres en què es disposara expressament o tàcitament, el CES-CV 
considerava necessari que es determinaren amb major concreció eixos terminis. 

 
En relació amb el títol III de l'avantprojecte de llei "Igualtat i administració 

pública“, el CES-CV entenia que hauria d'haver-hi un compromís per a portar a 
terme un Pla d'Igualtat entre Hòmens i Dones, no sols en l'empresa privada sinó 
també en l'administració pública. 

 
En l'exposició de motius, respecte al punt II "Marc sociològic de la llei“, el CES-

CV considerava que el terme "doble jornada“ hauria de ser substituït per una 
referència, més rigorosa, a l'acumulació, que freqüentment suporten les dones, del 
treball domèstic no remunerat a la jornada laboral. També, per qüestió de rigor, el 
CES-CV entenia que la comparació que es feia dels salaris que perceben els hòmens 
i les dones havia de estar referida, en ambdós casos, al salari mitjà. De la mateixa 
manera, este òrgan consultiu considerava oportú eliminar del paràgraf mencionat, 
per equívoques, les paraules "en termes de conjuntura“. En conseqüència, el CES-
CV proposava la redacció alternativa següent: 

 
"El salari mitjà que perceben les dones és inferior al salari mitjà que perceben 

els hòmens, les dones suporten freqüentment l'acumulació de la seua jornada 
laboral al treball domèstic no remunerat, i este és majoritàriament l'única activitat 
que realitzen les dones“. 
 

En el preàmbul de la llei, el punt II "Marc sociològic de la llei“ el paràgraf primer 
ha quedat redactat de la forma següent: 
 
"La situació de les dones a la Comunitat Valenciana ha canviat substancialment en les 
últimes dècades. No obstant això, encara persistix un nivell de desigualtat que posa en 
dubte els valors que fonamenten l'orde democràtic. En este sentit, la participació política de 
les dones, tenint en compte tots els òrgans de decisió, es manté amb índexs inferiors als 
recomanats per la Unió Europea. El salari mitjà que perceben les dones és inferior al salari 
mitjà que perceben els hòmens, les dones suporten freqüentment l'acumulació de la seua 
jornada laboral al treball domèstic no remunerat, i este és majoritàriament l'única activitat 
que realitzen les dones“. 
  



CES Comunidad Valenciana 

 110

Respecte al capítol II de la llei, "Igualtat i participació política“, el Comité es va 
mostrar a favor que es fomentara la discriminació positiva de gènere per a corregir 
la plena igualtat, moment en què ja no haurien de ser necessàries discriminacions 
positives. 

  
Observacions a l'articulat 
 
En l'article 1 (Principis generals), el CES-CV veia més adequat amb la 

naturalesa i finalitat de la llei, utilitzar el terme "regular“ en compte de "recollir“, 
per la qual cosa es va suggerir la seua modificació. 

 
 El tenor literal de la llei és el següent: 

 
"Article 1. Principis generals“ 
 
Aquesta llei té per objecte regular i fer efectiu el principi d'igualtat entre dones i homes a la 
Comunitat Valenciana, establir els principis generals que han d'orientar aquesta igualtat, 
determinar les accions bàsiques que han de ser implementades, com també establir 
l'organització administrativa de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes a la 
Comunitat Valenciana. 
 

Sobre l'article 3 (Principis rectors de l'activitat administrativa), en relació amb el 
paràgraf segon, de la seua lectura el CES-CV estimava que la redacció resultava 
difícilment comprensible, per la qual cosa es va suggerir una nova que aclarira que 
l'acció de les administracions públiques es basarà en dos tipus de mesures 
complementàries: les d'acció positiva i les que responen a l'estratègia de la 
transversalidad del gènere. 

  
Este article té la redacció següent en la llei: 

 
"Article 4. Principis rectors de l'acció administrativa“ 

 
2. Les distintes administracions públiques adoptaran una estratègia dual basada en el 
principi de complementarietat de mesures d'acció positiva i les que responguen a la 
transversalidad de gènere. L'adopció pel part del Govern Valencià de mesures especials de 
caràcter temporal encaminades a accelerar la igualtat de facto entre la dona i l'home no es 
considerarà discriminatòria en la forma definida en les convencions internacionals. 
Aquestes mesures cessaran quan s'hauran assolit els objectius d'igualtat, oportunitat i 
tracte. 
 

Respecte a l'article 4  (Ideari educatiu i valors constitucionals), el CES-CV 
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considerava més oportú fer referència a la implantació del "Sistema 
d'Ensenyament Coeducatiu“. 
 

El tenor de la llei és el següent: 
 

"Article 5. Ideari educatiu i valors constitucionals“ 
 
1. La Llei d'Ordenació General del Sistema Educatiu establix els principis per a avançar 
cap a un sistema coeducatiu, entés com a model d'ensenyança basat en la formació en 
igualtat entre sexes, el rebuig de tota forma de discriminació i la garantia d'una orientació 
acadèmica i professional no esbiaixada pel gènere. 
 
2. Per això, des del sistema coeducatiu d'ensenyança es potenciarà la igualtat real de dones 
i hòmens, en totes les seues dimensions: curricular, escolar i altres. 

 
En l'article 5 (Formació per a la igualtat), respecte a la formació per a la igualtat, 

el CES-CV considerava que el conjunt del professorat hauria de posseir formació 
adequada en igualtat de gènere, per a la transmissió d'estos valors, sense perjuí de 
les unitats didàctiques que es puguen establir per a això. 

  
La llei en l’articulat ho regula de la forma següent: 

 
"Article 8. Formació per a la igualtat“  

 
L'administració autonòmica competent en matèria educativa establirà i fomentarà els 
mecanismes de formació, control i seguiment, adaptats als diferents nivells d'ensenyament 
(infantil, primària, secundària i universitari) per a implantar i garantir la igualtat de sexes 
en el sistema educatiu valencià mitjançant l'aprovació i seguiment de l'execució de plans 
anuals de coeducació en cada nivell educatiu. 

 
Sobre l'article 6 (L'ensenyança de gènere en la universitat), el CES-CV, encara 

que compartia l'esperit del precepte, entenia que pot col·lidir amb el principi 
d'autonomia universitària. En este sentit, el CES-CV creia que la consignació d'un 
percentatge del pressupost universitari per a la promoció d'assignatures i projectes 
docents amb un enfocament de gènere hauria d'expressar-se com una recomanació 
i fer-la extensiva a tots els nivells educatius. 

 
La dicció literal de l'article és: 
 

"Article 9. Promoció en la universitat de la igualtat d'oportunitats“ 
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Per això, el Govern Valencià finançarà en col·laboració amb les universitats valencianes, 
activitats anuals per a la promoció d'assignatures i projectes docents amb un enfocament de 
gènere. Promoció en la Universitat de la igualtat d'oportunitats. Les universitats han de 
promoure la implantació d'assignatures i realització de projectes docents que incorporen la 
perspectiva de gènere. 

 
En relació amb l'article 7 (Representació equilibrada d'hòmens i dones), el CES-

CV considerava que la llei hauria de contindre un major nivell de compromís i de 
concreció en els termes "tindre en compte“ i "equilibrat“. 

  
El tenor de l'article és el següent: 

 
"Article 10. Representació paritària de dones i hòmens“ 
 

Les Corts Valencianes i el Consell de la Generalitat procuraran en el nomenament o 
designació de persones, per a constituir o formar part d'òrgans o institucions, que existisca 
una presència paritària de dones i hòmens. 

 
En l'article 12 (Conciliació de vida familiar i laboral), el CES-CV es va mostrar a 

favor que es fomentara la creació de servicis d'atenció en les empreses i entenia que 
per a una major conciliació de la vida familiar i laboral, hauria de fomentar-se 
també la creació de servicis d'atenció a xiquets/es majors de tres anys en període 
vacacional. 

 
El text de la llei diu el següent: 

 
"Article 17. Conciliació de vida familiar i laboral“ 

 
L'administració autonòmica ampliarà la xarxa pública d'escoles infantils i guarderies 

laborals en les empreses, o prestacions econòmiques equivalents, en els períodes 
extraescolars, a fi de fer compatible el treball amb la maternitat i la paternitat a aquelles 
treballadores i treballadors amb descendència de menys de tres anys d'edat i en període de 
vacacions als majors de tres anys. 
 

De la lectura de l'article 13 (Flexibilitat d'horaris), el CES-CV entenia que 
l'incentiu es destinava a les empreses en els pactes o acords de les quals es recullen 
mesures sobre flexibilitat d'horaris en funció de les necessitats familiars del 
personal al seu servici i considerava que hauria de fer-se extensiu a aquelles 
empreses que s'acullen a mesures d'este tipus contingudes en un conveni col·lectiu 
d'àmbit superior. 
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La llei expressa el tenor següent: 
 
"Article 18. Flexibilitat d'horaris“ 
 

Les administracions públiques incentivaran les empreses que faciliten la inclusió, en els 
convenis col·lectius d'empresa i d'àmbit superior, d'acords sobre la flexibilitat d'horaris en 
funció de les necessitats familiars del personal al seu servici. 
 

En l'article 36 (La igualtat en la negociació col·lectiva), per coherència 
sistemàtica, el CES-CV estimava que seria més apropiat que este article figurara en 
el capítol III, del títol II d'este avantprojecte de llei, relatiu a l'àmbit laboral, i no en 
el títol III. 

 
En la llei, este article ha quedat ubicat en el capítol III (Igualtat en l'àmbit 

laboral), concretament en l'article 24 i té la redacció següent: 
 

"Article 24. La igualtat en la negociació col·lectiva“ 
 

L'administració autonòmica, a través del registre de convenis col·lectius, informarà 
l'aplicació del principi d'igualtat de gèneres. Quan a través del registre de convenis 
s'observara l'existència d'un conveni que continga clàusules que pogueren ser contràries al 
principi d'igualtat reconegut en la Constitució espanyola i desplegat per la present llei, 
l'autoritat competent adoptarà les mesures oportunes previstes en la legislació laboral. 
 
 
 
Llei 10/2003, de 3 d'abril, de la Generalitat, de Modificació del Text 
Refós de la Llei sobre Caixes d’Estalvis (DOGV núm. 4.476, de 8 
d'abril de 2003). 

 
 

Antecedents  
 
El dia 4 de desembre de 2002 tingué entrada en la seu del CES-CV, escrit de la 

Secretaria General de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, pel qual se 
sol·licitava amb caràcter d’urgència l’emissió  del dictamen preceptiu corresponent 
a l’Avantprojecte de Llei de Modificació de la Llei Valenciana sobre Caixes 
d’estalvis, d’acord amb el que disposa l’article 3 de la Llei 1/1993, de 7 de juliol, de 
creació del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. 
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De manera immediata es va convocar la Comissió de Programació Econòmica 
Regional i Plans d’Inversions, a la qual es va traslladar l’avantprojecte de llei 
mencionat amb la finalitat d’elaborar el projecte de dictamen, segons disposa 
l’article 38 del Reglament d’Organització i Funcionament del CES-CV. 

 
Els dies 10 i 13 de desembre de 2002 es va reunir a València en sessió de treball 

la Comissió de Programació Econòmics Regional i Plans d’Inversions que formula 
la proposta de dictamen elevada al Ple del dia 20 de desembre de 2002, que fou 
aprovada per unanimitat, segons el que preceptua l’article 14.5 del Reglament 
d’Organització i Funcionament del CES-CV. 

 
L'avantprojecte de llei constava d'una exposició de motius, dos articles, una 

disposició addicional, quatre disposicions transitòries, disposició derogatòria i 
dues disposicions finals. 

 
La Llei aprovada consta de preàmbul, dos articles, una disposició addicional, 

quatre disposicions transitòries, disposició derogatòria única i dues disposicions 
finals. 
 

Observacions a l'articulat 
 
En l'article 1 (Reforma de la regulació d'òrgans de govern), en l'apartat nové, el 

CES entenia que l'expressió "al final del paràgraf a)“  hauria de substituir-se per 
"paràgraf f) de l'article 21“, donant així major claredat al contingut d'este apartat. 

   
El text aprovat diu el següent: 

 
"Article 1. Reforma de la regulació d'òrgans de govern“ 
 
Nové. L'apartat 3 de l'article 29 adoptarà la següent redacció: 
 
2. Els acords de l'Assemblea General s'adoptaran per majoria simple de vots dels 
concurrents, excepte en els supòsits que es recullen en el paràgraf f) de l'article 21 i en els 
paràgrafs b) i c) de l'article anterior, ambdós d'esta llei, en els quals es requerirà, en tot cas, 
l'assistència de la majoria dels membres, i serà necessari, a més, com a mínim, el vot 
favorable dels dos terços dels assistents. 

 
 

Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les 
Persones amb Discapacitat (DOGV núm. 4.479, d'11 d'abril del 2003). 
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Antecedents  
 
El dia 23 de setembre de 2002 va tindre entrada en la seu del CES, escrit del 

conseller de Benestar Social, Sr. Rafael Blasco Castany, pel qual se sol·licitava 
l'emissió del dictamen preceptiu corresponent a l'Avantprojecte de Llei de la 
Generalitat Valenciana sobre l'Estatut de les Persones amb Discapacitat, d’acord 
amb el que disposa l'article 3 de la Llei 1/1993, de 7 de juliol, de creació del Comité 
Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, que contenia a més del text de 
l’avantprojecte mencionat, tota la documentació relativa a l'expedient així com la 
memòria econòmica. 

 
De manera immediata es va convocar la Comissió de Polítiques de Protecció 

Social, a la qual es va traslladar l’avantprojecte de llei mencionat a fi d'elaborar el 
projecte de dictamen, segons disposa l'article 38 del Reglament d'Organització i 
Funcionament del CES-CV. 

 
Els dies 8 i 15 d'octubre de 2002 es va reunir a València en sessió de treball la 

Comissió de Polítiques de Protecció Social que formula la proposta de dictamen 
elevada al Ple del dia 16 d'octubre del 2002, que  va ser aprovat per unanimitat, 
segons el que preceptua l'article 14.5 del Reglament d'Organització i 
Funcionament del CES-CV. 

 
L'avantprojecte de llei constava d'exposició de motius, tres títols, setanta-set 

articles, tres disposicions transitòries, una disposició addicional, una disposició 
derogatòria i una disposició final. 

 
La llei aprovada consta de preàmbul, tres títols, setanta-nou articles, una 

disposició addicional, quatre disposicions transitòries, una disposició derogatòria 
i dues disposicions finals. 

 
 
Valoració i observacions de caràcter general 
 
El CES-CV entenia que la llei hauria de tindre en compte els principis generals 

de descentralització, col·laboració, i en concret, el de coordinació de la Conselleria 
de Benestar Social amb el Centre de Valoració i Orientació de Minusvàlids i amb el 
Servici Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF). 
 

EL CES-CV va suggerir canviar el terme que figurava en l'avantprojecte de llei 
"persones discapacitades“, pel de "persones amb discapacitat“, com figurava en el 
títol de la llei. 
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Observacions a l'articulat 
 

En l'article 5 a) (Aprovació d'un Pla Integral d'Actuació), el CES-CV entenia que 
davant de la importància que la llei reconeix al Pla Integral d'Actuació per a les 
persones amb discapacitat, hauria recollir-se en la disposició transitòria un 
termini raonable per a la seua posada en marxa. 

 
En la llei la disposició transitòria quarta indica el següent: 
 

Disposicions transitòries 
 
Quarta  
 

En el termini de dos anys comptadors des de l'entrada en vigor d'esta norma, la 
conselleria amb competències en matèria d'acció social, haurà d'aprovar el Pla Integral 
d'Actuació per a les persones amb discapacitat de la Comunitat Valenciana, amb dotació 
pressupostària pròpia, a què fa referència l'article 5 apartat a) d'esta llei. 

 
Sobre l'article 21 (Objectius), el CES-CV entenia que havia de fer-se una menció 

expressa a l'orientació i intermediació per a les persones amb discapacitat, 
fomentant prioritàriament les diferents accions d'orientació professional per a 
l'ocupació, habilitats que possibiliten una recerca d'ocupació de forma activa, 
informació i motivació per a l'autoocupació i assessorament de projectes 
empresarials. 

 
En la llei l'article té esta redacció: 

 
"Article 21. Objectius“ 
 
La Conselleria o organisme de la Generalitat Valenciana amb competències en matèria 
d'ocupació i formació professional ocupacional o contínua, serà l'encarregada de portar a 
terme la inserció i integració laboral de les persones amb discapacitat, prioritàriament en el 
sistema ordinari de treball, o si no n'hi ha, en el sistema productiu, per mitjà de la formula 
especial de treball protegit. Igualment, especial atenció es dedicarà a l'orientació i 
intermediació per a les persones amb discapacitat, formació professional de les persones 
amb discapacitat, informació i motivació per a l'autoocupació i assessorament de projectes 
empresarials. 
 

Respecte als articles 22, 23 i 24 (Formació professional, prioritat i reserva de 
places en els cursos de formació professional i criteris de formació professional), el 
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CES-CV entenia que la prioritat en la reserva de places havia de ser extensible a 
tota la formació professional. De la mateixa manera, el CES-CV considerava que 
havien d'estar incloses les escoles taller, cases d'ofici i tallers d'ocupació. 
 

En relació amb la prioritat de reserva del 3 per cent, el CES-CV entenia que en 
tot cas es garantira com a mínim la reserva d'una plaça, en aquelles convocatòries 
amb un nombre de places xicotet. 
 

El tenor literal de la llei és el següent: 
 
"Article 23. Prioritat i reserva de places en els cursos de formació professional“ 
 
2. En els cursos de formació professional organitzats per l'Administració de la Generalitat, 
es reservarà un 3% del nombre de places per a persones amb discapacitat, i caldrà garantir 
com a mínim, independentment del nombre de places convocades, la reserva d'una plaça per 
a persones amb discapacitat. 
 

En la disposició final, el CES-CV entenia que s’ha d’incloure en l’avantprojecte 
de llei l’entrada en vigor. 

 
El tenor de la llei ha sigut el següent: 

 
Disposicions finals 
 
Segona 
 
La present llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana. 
  

 
CONCLUSIONS 
 
Des del Gabinet Tècnic del CES, igual que en ocasions anteriors, s'ha intentat 

comparar els dictàmens emesos pel Comité Econòmic i Social de la Comunitat 
Valenciana i les lleis de la Generalitat Valenciana publicades en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana durant l'any 2003. 

 
Este breu estudi no té la intenció de ser un estudi exhaustiu sobre les lleis, sinó 

un reflex dels comentaris i de les recomanacions realitzats pel Comité com 
ainstitució de la Generalitat Valenciana, en el moment d'emetre els dictàmens 
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preceptius i no vinculants sobre els avantprojectes de llei que elabora el Govern 
Valencià, com així s'indica en l’article tercer de la llei de creació. 

 
Com s’ha expressat en altres ocasions hi ha alguns comentaris i suggeriments 

expressats en els dictàmens del CES-CV que són tinguts en compte, tant pel 
Consell en aprovar els projectes de llei com per les Corts en el tràmit parlamentari. 

 
Una vegada més, s’ha de lamentar que la nostra labor no és percebuda per la 

societat conforme es desitjaria i que fins i tot hi ha departaments del Govern 
Valencià que no ens demanen l'emissió dels dictàmens preceptius, el que en certa 
manera duu a incomplir el que preceptua la Llei de Creació del Comité, respecte a 
l'emissió de dictàmens de les matèries que són de la seua competència. 

 
No obstant això, es torna a apuntar que en la mesura de les nostres possibilitats 

i dels nostres mitjans, s’està complint el que disposen els articles tercer i següents 
de la Llei 1/1993, de 7 de juliol, de  Creació del Comité Econòmic i Social de la 
Comunitat Valenciana, respecte a les funcions que es tenen encomanades com a 
òrgan consultiu del Govern Valencià i de les institucions públiques de la 
Comunitat Valenciana. 

 


