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PRESENTACIÓ 
 
 
Este acte de presentació servix per a posar en disposició de la societat, de la Memòria d'Activitats 

del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, que en esta ocasió correspon a l'any 2009. 
La present edició va ser aprovada per unanimitat, en la sessió de la Junta Directiva del Comité, que es 
va celebrar en la ciutat de Castelló, el passat dia 10 de març del 2010.  

 
Igual que en els anys anteriors, amb la publicació d'esta memòria, es pretén donar coneixement 

dels fets més importants succeïts en l'exercici, que estan relacionats amb la vida del propi Comité 
Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. Així en l'interior de la mateixa, s'exposen tant les 
activitats institucionals organitzades pel CES-CV durant l'any 2009 com les que el mateix ha 
participat. A més, es fa una referència a la naturalesa, la composició, les funcions i els òrgans de la 
mencionada institució. 
 

Si en la Memòria de l'any anterior es va destacar la prolixa activitat en l'emissió de dictàmens, en 
enguany 2009 s'ha d'indicar que la mateixa es va moderar, ja que només es va informar i va 
dictaminar en tres avantprojectes de llei que van ser els següents: Avantprojecte de Llei de la 
Generalitat de Ciutadania Corporativa i Acció Social, Avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de 
Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat  i Avantprojecte de Llei per a 
l'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.  

 
Abans de passar a relatar l'estructura de la memòria vull dedicar unes paraules d'agraïment als 

consellers que ja no es troben entre nosaltres. L'any 2009, motivat pels processos congresuales, es va 
produir una extensa renovació dels consellers representants del Grup I.   

 
D'una banda, he d'agrair públicament la labor exercida pels consellers en representació de 

l'organització sindical CCOO-PV, Juan Ortega Alborch i Fernando Casat Carrasco, que ho van anar 
des de la creació del CES-CV, així com de l'altra consellera Encarna Barragà Brito i donar la 
benvinguda als seus substituts Manuel Picó Tormo, Eva Hernández López i Josep Tomás Marrades.  

 
Per l'altra, també vull posar de manifest el meu agraïment als consellers de l'organització sindical 

UGT-PV, Carlos de Llances Sánchez i Ángel Gràcia Peris i felicitar els seus substituts, Juan José 
Ortega Sánchez i Mª. Teresa Montaner Sòria. A tots ells, els desig els meus millors designis. 

 
Ara ja, quant al contingut de la Memòria d'Activitats, venge a dir que esta pràcticament ve a 

coincidir amb les publicades i editades en els últims anys.  
 
D'esta manera, a banda dels pertinents capítols, s'inclouen dos annexos, un que es referix a la 

legislació aplicada al CES-CV i l'altre, que arreplega un Estudi Comparatiu de la Incidència dels 
dictàmens emesos pel Comité sobre les lleis de la Generalitat Valenciana, aprovat l'any 2009, per les 
Corts Valencianes.  

 
Així, el capítol Primer incorpora tota la informació relativa a l'any en qüestió sobre la creació, la 

naturalesa, les funcions, la composició, els òrgans i el funcionament del Comité Econòmic i Social de 
la Comunitat Valenciana.  

 
En el capítol Segon s'indiquen totes les funcions que té establides el Comité Econòmic i Social com 

a institució i òrgan consultiu de la Generalitat que estan previstes tant en la Llei 1/1993, de 7 de juliol, 
de la Generalitat Valenciana, de creació del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana 
com en el Reglament d'Organització i Funcionament, aprovat per Acord de 29 de juliol de 1994. 

 
El capítol Tercer inclou les activitats institucionals més importants en les que participa el Comité 

Econòmic i Social. També es detallen totes les que esta institució organitza i en este sentit, es destaca 
tant la presentació de la Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat 



Valenciana de l'any 2008 com la de la memòria que ara presentem i la convocatòria de l'any 2008 dels 
Premis del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana per a Tesis Doctorals. 

 
El capítol Quart arreplega detalladament els estudis, les publicacions i els treballs de 

documentació i arxiu realitzats des del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana durant 
l'any 2009.  

 
I per a finalitzar, en el capítol Quint s'exposa tot el que es referix a la gestió dels recursos 

personals i materials, on a més s'inclou la informació sobre el pressupost del Comité i tots els temes 
que tenen relació amb l'activitat econòmica del propi Comité Econòmic i Social de la Comunitat 
Valenciana. 
 
 
 
 
 

Com en anteriors anys, els annexos, tal com s'expressat amb anterioritat, servixen per a tancar la 
Memòria. Estos dos annexos que s'incorporen són els referits a l'annex amb la legislació que s'aplica al 
propi CES-CV i al que recopila un estudi comparatiu sobre la incidència dels dictàmens del Comité en 
les lleis de la Generalitat Valenciana, aprovat l'any 2009 per les Corts Valencianes. 

 
 
En últim lloc i per a finalitzar, vull indicar un any més, que amb la publicació i presentació d'esta 

Memòria d'Activitats, complim des del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana al 
mandat legal de donar informació als ciutadans i ciutadanes de la Comunitat Valenciana sobre les 
funcions dutes a terme en l'exercici i sobre les activitats més rellevants del Comité Econòmic i Social 
com a institució de la Generalitat Valenciana.  
 
 
 

Castelló, juny del 2010 
 
 
 Rafael Cerdá Ferrer  
 President del CES de la  
 Comunitat Valenciana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
CAPÍTOL I  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA: 
 

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

El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana es va crear per la Llei 1/1993, de 7 de 
juliol, de la Generalitat Valenciana (D.O.G.V. De 14 de juliol de 1993), segons es preveia en l'Estatut 
d'Autonomia de 1982. En l'actualitat és en els articles 20 i 42 del nostre nou Estatut d'Autonomia, 
aprovat per Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril, de Reforma de la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, 
de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, on es troba la seua regulació. 

 
Es configura com a 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 reflectisc 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 a òrgan consultiu del Govern Valencià i de les institucions públiques de la Comunitat 

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 desenrotllament 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, debat i difusió de les qüestions relacionades amb les matèries 
competència del Comité. 
 
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 busca de l'acord i del consens. 
 



 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 a ens de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat, disposant 

d'autonomia orgànica i funcional per al compliment dels seus fins, adscrivint-se 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 que 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 indicades matèries. Igualment sobre els Avantprojectes de lleis que afecten 
l'organització, competències o funcionament del Comité, així com sobre qualsevol altre assumpte 
que per precepte expresse 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 

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. 
 
• 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 el seu president, anomenats, tots ells, pel Govern 
Valencià.  

 
La distribució dels referits membres és la següent: 

 
• Set, que componen el Grup I, representen a les organitzacions sindicals més representatives. 
• Set, que componen el Grup II, representen a les organitzacions empresarials més representatives. 
• 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 marítim-pesquer 
− 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 respectives organitzacions, els 
que elevaran la designació als consellers d'Economia i Hisenda i Treball i Assumptes 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 anomenats pel Consell Valencià a proposta dels consellers 

d'Economia i Hisenda i de Treball i Assumptes Socials (o conselleries que tinguen competència en les 
dites matèries), tenint cinc d'ells, 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 de la mateixa duració.  
 
La condició de membre del Comité és incompatible amb l'exercici de qualsevol càrrec o activitat 

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. 
 
Els òrgans unipersonals del CES-CV són el president, els vicepresidents i el/la secretari/a. 

 

 
ÒRGANS COL�LEGIATS 
 
Ple 
 

Máximo òrgan decisori de la institució, integrat per la totalitat dels seus membres, sota la direcció 
del president, sent este assistit pel/la secretari/a. 

 
Entre les seues funcions cal destacar l'elaboració del Reglament intern; l'aprovació de la memòria 

anual, de l'avantprojecte de gastos 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 l'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/la secretari/a 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 gastos 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 puga atribuir-li, així com les restants que no estiguen atribuïdes a un òrgan específic. 

 
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 crega oportú per al compliment dels seus fins, establint l'article 
16 que, almenys, 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 del precitat article 16 ha establit cinc comissions de 

treball permanents amb competència sobre les matèries següents: 
 

 Comissió de Programació Econòmica Regional i Planes 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.    
 
Totes les comissions de treball estan compostes per huit 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 
 
El/la president/a 
 

Ostenta la legal representació del Comité, convoca, presidix i modera les sessions del Ple i la Junta 
Directiva, fixant l'orde del dia, visant les seues actes i ordenand, 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 autoritats, elabora la proposta inicial d'avantprojecte del pressupost anual, autoritza 
les propostes de gastos i de contractació de servicis tenint competència absoluta per a contractar i 
despedir el personal al servici del Comité. 

 
El president del Comité Econòmic i Social és anomenat pel Govern Valencià, a proposta conjunta 

dels consellers que tenen competència en Economia i en Ocupació, prèvia consulta dels 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. 
 
Els/les vicepresidents/es  

 
El Comité té dos vicepresidents, triats 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 supòsits de vacant, absència o malaltia d'este, establint un torn 

anual entre ambdós vicepresidents, començant per aquell que la Junta Directiva designe. Exerciran les 
funcions que expressament els delegue el president i seran informats regularment pel mateix sobre la 
direcció de les activitats del Comité i prestaran la seua col�laboració en tots aquells assumptes per als 
que siguen requerits. 

 
La substitució de qualsevol dels dos vicepresidents requerirà la proposta al Ple pel grup a què 

pertanga el membre del Comité que vaja a substituir-li. Acceptada l'esmentada proposta pel Ple, el 
mandat del vicepresident s'estendrà fins que finalitze el període quadriennal en curs, sempre que no 
medie una nova proposta de substitució. 
 
El/la secretari/a General  

 
Òrgan d'assistència tècnica i administrativa del Comité, i depositari de la fe pública dels acords del 

mateix. 
 
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, estenent 
les actes i autoritzant-les amb la seua firma; arxiu i custòdia de la documentació del Comité; 
elaboració de l'Avantprojecte de Pressupost Anual; depositaria dels fons del Comité, exercint la seua 
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 anomenat, lliurement, pel Govern Valencià, a proposta dels consellers que tenen competència 

en Economia i en Ocupació, i ha de comptar amb el respatler de, almenys, dos terços dels membres 
del Comité. 

 
És substituït, en cas d'absència, vacant o malaltia, pel membre del Gabinet Tècnic que si és el cas 

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



 
L'organització i el funcionament del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana vénen 

regulats per  la seua pròpia Llei de Creació, pel seu Reglament -aprovat pel Govern Valencià per mitjà 
de l'Acord de 29 de juliol de 1994- i per les directrius que marque el propi Comité. 
 
 
SESSIONS 
 

Els distints òrgans col�legiats del Comité Econòmic i Social realitzen les seues activitats per mitjà 
de sessions, tant del Ple, com de la Junta Directiva i les comissions de Treball. Qualsevol conseller del 
Govern Valencià, amb competència en les matèries que es tracte, podrà assistir, amb veu però sense 
vot, a les reunions dels dits òrgans. També podran fer-ho aquells experts que hagen sigut convocats 
pel president del Comité per a informar sobre els assumptes sotmesos a estudi de la institució. 

 
Amb caràcter general, les votacions seran públiques per a tots els membres presents en l'òrgan 

col�legiat corresponent, podent, en casos en què així s'acorde ser la votació nominal, o secreta en 
aquelles qüestions que afecten personalment els membres del Comité. 

 
 
 
Tots els membres del Comité poden presentar esmenes, individual o col�lectivament, en les 

comissions o en el Ple, la qual cosa podrà fer-se fins a un dia abans de l'inici de la sessió de què es 
tracte i acompanyats d'un breu justificant que indique si són a la totalitat o parcials. Les esmenes a la 
totalitat han d'incloure un text alternatiu. 

 
Les discrepàncies del sentir de la majoria s'expressaran per mitjà de vots particulars que es podran 

formular de forma individual o col�lectiva. 
 
De les sessions del Ple i Junta Directiva s'alçarà l'Acta corresponent pel/la secretari/a que 

contindrà un succint resum de la Comissió, assumptes debatuts i de les intervencions de què s'haja 
sol�licitat constància, així com el contingut dels acords i resultats de votacions. 
 
Periodicitat i quòrum dels Òrgans Col�legiats 
 
Ple 

 
Celebra sessió ordinària, almenys, cada dos mesos, podent, igualment, ser convocades sessions 

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

 
El quòrum per a la seua vàlida constitució 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, excepte per a l'aprovació de dictàmens o recomanacions, i en este cas 
es requerix la majoria favorable de tres quints del número legal dels seus membres. 

 
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 totes les vegades que anara necessària. 
 
Per a la seua vàlida constitució és necessària la presència de, 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 normes de convocatòria i funcionament de les 
mateixes, seran convocades pel seu president i, per a la seua vàlida constitució, serà necessària la 
presència de la majoria absoluta dels seus membres. Cada Comissió triarà, 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, entenent-

se evacuat el mateix si transcorre el corresponent termini sense que s'haja emés el dictamen. 
 
El procediment ordinari per a l'emissió de dictamen consta de les actuacions següents: 

 
• Rebuda pel Comité una sol�licitud de dictamen del Govern Valencià, la Junta Directiva ho 

traslladarà a la Comissió de Treball corresponent. Si fóra el Ple el que acordara l'elaboració d'un 
dictamen o informe per iniciativa pròpia, serà este qui decidisca el seu trasllat a la comissió de 
treball que corresponga. 

 
• La comissió competent anomenarà un o més ponents perquè formulen la proposta de dictamen 

que serà debatut en el si de la mateixa. 
 
• El resultat dels treballs de la Comissió, junt amb esmenes i vots particulars serà entregat al 

president del Comité per a la seua inclusió en l'orde del dia de la següent sessió del Ple, en la que 
el president de la Comissió exposarà l'acord de la mateixa. 

 
• El president del Comité, en el cas que no haguera 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 procedint-se a la votació dels textos alternatius; si cap d'ells prosperara es durà a terme el 
debat i votació de les esmenes i vots particulars parcials. 

 
• Les esmenes aprovades s'inclouran en el text definitiu sent el text final sotmés a votació. 
 
• Si no anara aprovat el text final, per Acord del Ple podrà ser remés a la comissió corresponent per 

a nou estudi, designar un altre ponent o, si és el cas, si no s'aconseguira la majoria requerida, 
remetre la part de l'Acta de la sessió en què s'haja tractat la qüestió de referència a qui haguera 
sol�licitat el preceptiu dictamen, amb indicació de les distintes posicions i dels resultats de la 
votació. 

 
• Si s'aconseguira la majoria necessària, els parers del Ple del Comité s'expressaran sota la 

denominació "dictamen del CES-CV", documentant-se 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, acompanyant-se necessàriament els vots particulars si els haguera.  

 
• Emés el dictamen, es traslladarà del mateix el 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 en el si del mateix, els que poden organitzar el seu funcionament intern fixant 
les normes per a la representació en els distints òrgans del Comité, amb respecte en tot cas, al que 
preveu el Reglament. 

 
Els expressats grups comptaran amb el suport tècnic i administratiu necessari per a l'exercici de les 

seues funcions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 este efecte es consignen en els Pressupostos de la Generalitat Valenciana.  

 
En el segon trimestre de l'any, el president, assistit pel/la secretari/a, prepararà la proposta 

d'Avantprojecte de Pressupost Anual següent, a fi que puga ser examinat per la Junta Directiva per a 
la seua posterior aprovació pel Ple del Comité i remissió a la Conselleria d'Economia, Hisenda i 
Ocupació. 

 
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'enquadra 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 subaltern que siga 
necessari per al compliment dels seus fins. Dita 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, ha de dur-se a 

terme per mitjà de 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 
 

D'acord amb el que preveu l'art. 27.3 de la Llei 1/93, de 7 de juliol, de creació del Comité, les 
contractacions que duga a terme el Comité Econòmic i Social es desenrotllaran 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
FITXES 

 
COMPOSICIÓ DEL PLE A 31/12/2009 
 
PRESIDÈNCIA SECRETARIA GENERAL 
D. Rafael Cerdá Ferrer SRA. María José Adalil Hinarejos 
 

VICEPRESIDÈNCIES 
 
D. Manuel Picó Tormo Grup I / CCOO-PV 
D. Rafael Montero Gómis Grup II / CIERVAL 
 
 



MEMBRES DELS GRUPS DEL COMITÉ  
 
Grup I - ORGANITZACIONS SINDICALS  
 

SRA. Mª Teresa Montaner Sòria(1) UGT- PV 

D. Constantino Calero Vaquer UGT- PV 

D. Juan José Ortega Sánchez(1) UGT- PV 

SRA. Eva Hernández López(2) CCOO-PV 

D. Manuel Picó Tormo(2) CCOO- PV 

SRA. Ofelia Vila Hernández CCOO- PV 

D. Josep Tomás Marrades(2) CCOO- PV 

 
 
Grup II - ORGANITZACIONS EMPRESARIALS 
 
D. Javier López Mora CIERVAL 
D. Rafael Montero Gómis CIERVAL 
D. Arturo Cerveró Duato CIERVAL 
D. Pedro Méndez Reis CIERVAL 
D. Fernando Romero Bru CIERVAL 
D. Alejandro Soliveres Muntanyés CIERVAL 
D. Enrique Soto Ripoll CIERVAL 

 



Grup III - ALTRES ENTITATS 
 
D. Pascual Romero Martínez Economia Social. Confederació de 

Cooperatives de la Comunitat Valenciana. 
D. Eladio Aniorte Aparicio Organitzacions Socials Agràries. Jóvens 

Agricultors (ASAJA). 
SRA. Asunción Francés Camarena Federació d'Ames de Casa i Consumidors 

TYRIUS. 
D. Ángel Vilanova Parella Federació Valenciana de Caixes d'Estalvi. 
D. José Antonio Redorat Fresquet Federació Valenciana de Municipis i 

províncies. 
D. Salvador Orero Porres Federació Provincial de Confraries de 

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

Navegació. 

 
Grup IV - ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA 
 
D. Luis Lobón Martín Secretari Autonòmic d'Ocupació. 

Conselleria d'Economia, Hisenda i 
Ocupació. 

D. José Manuel Vela Bargues Secretari Autonòmic d'Economia i 
Pressupostos. Conselleria d'Economia, 
Hisenda i Ocupació. 

D. Román Ceballos Sancho director general de Treball, 
Cooperativisme i Economia Social. 
Conselleria d'Economia, Hisenda i 
Ocupació. 

D. José Miguel Escrig Navarro  Subsecretari de la Conselleria d'Economia, 
Hisenda i Ocupació. 

SRA. Pilar Va amistar Salví  Subsecretària de la Conselleria 
d'Agricultura, Pesca i Alimentació. 

D. Salvador Serrano García Expert de l'Administració. 
D. Miguel Ángel Trilles Cano  Expert de l'Administració. 

 
 

(1) Per mitjà del Decret 97/2009, de 17 de juliol, (DOCV núm. 6.061 de 21/07/2009), del Consell, pel que es 
renova als membres del Grup I del Comité Econòmic i Social D. Carlos de Llances Sánchez i D. Ángel Gràcia 
Peris, són substituïts per SRA. Mª. Teresa Montaner Sòria i D. Juan José Ortega Sánchez. 

 (2) Per mitjà del Decret 69/2009, de 22 de maig, (DOCV núm. 6.021 de 26/05/2009), del Consell, pel que es 
renova als membres del Grup I del Comité Econòmic i Social D. Juan Ortega Alborch, D. Fernando Casat 
Carrasco i SRA. Encarna Barragà Brito, són substituïts per D. Manuel Picó Tormo, SRA. Eva Hernández 
López i D. Josep Tomás Marrades. 



COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA A 31/12/2009 
 
 
 
PRESIDENT   
 
D. Rafael Cerdá Ferrer 

  

   
VICEPRESIDENTS   
 
D. Manuel Picó Tormo 

 
Grup I 

 
CCOO-PV 

D. Rafael Montero Gómis Grup II CIERVAL 
   
VOCALS   
D. Juan José Ortega Sánchez Grup I UGT-PV 
D. Manuel Picó Tormo  Grup I CCOO-PV 
D. Rafael Montero Gómis Grup II CIERVAL 
D. Javier López Mora Grup II CIERVAL 
D. Ángel Vilanova Parella Grup III Federació Valenciana de Caixes 

d'Estalvi. 
D. Pascual Romero Martínez Grup III Economia Social. Confederació de 

Cooperatives de la Comunitat 
Valenciana. 

D.  Salvador Serrano García Grup IV Expert de l'Administració 
D. José Miguel Escrig Navarro Grup IV Subsecretari de la Conselleria 

d'Economia, Hisenda i Ocupació. 
 
 
SUPLENTS 
 
Grup I D. Constantino Calero Vaquer UGT-PV 
 SRA. Ofelia Vila Hernández CCOO-PV 
Grup II D. Enrique Soto Ripoll 

D. Fernando Romero Bru 
CIERVAL 
CIERVAL 

Grup III D. José Antonio Redorat 
Fresquet 
D. Vicente Casañ Casañ 
 

Federació Valenciana de Municipis 
i províncies. 
Consell de Cambres de Comerç, 
Indústria i Navegació. 

Grup IV D. Luis Lobón Martín 
D. Miguel Ángel Trilles Cano 

Secretari Autonòmic d'Ocupació. 
Expert de l'Administració. 

 



COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS DE TREBALL DEL CES 
 
COMISSIÓ PROGRAMACIÓ ECONÒMICA REGIONAL I PLANES D'INVERSIONS 
 
PRESIDENT   
 
D. Rafael Montero Gómis 

 
Grup II 

 
CIERVAL 

 
VICEPRESIDENT 

  

 
D. Juan José Ortega Sánchez  

 
Grup I 

 
UGT-PV 

   
VOCALS   
 
D. Manuel Picó Tormo  

 
Grup I 

 
CCOO-PV 

D. Enrique Soto Ripoll Grup II CIERVAL 
D. Vicente Casañ Casañ Grup III Consell de Cambres de Comerç. 
D. Ángel Vilanova Parella Grup III Federació Valenciana de Caixes 

d'Estalvi. 
D. Miguel Ángel Trilles Cano Grup IV Expert de l'Administració. 
D. José Manuel Vela Bargues Grup IV Secretari Autonòmic d'Economia i 

Pressupostos. 
 
SUPLENTS 
 
Grup I SRA. Mª Teresa Montaner 

Sòria 
UGT-PV 

 SRA. Eva Hernández López  CCOO-PV 
Grup II D. Javier López Mora 

D. Fernando Romero Bru 
CIERVAL 
CIERVAL 

Grup III D. Salvador Orero Porres 
 
D. José Antonio Redorat 
Fresquet 

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

Grup IV D. José Miguel Escrig Navarro 
 
D. Salvador Serrano García 

Subsecretari de la Conselleria 
d'Economia, Hisenda i Ocupació. 
Expert de l'Administració. 

 



COMISSIÓ POLÍTICA INDUSTRIAL 
 
PRESIDENT   
 
 

 
 

 
 

 
VICEPRESIDENT 

  

 
 

  

 
VOCALS 

  

 
D. Constantino Calero Vaquer 
D. Josep Tomás Marrades 

 
Grup I 
Grup I 

 
UGT-PV 
CCOO-PV 

D. Alejandro Soliveres Muntanyés Grup II CIERVAL 
D. Pedro Méndez Reis Grup II CIERVAL 
D. Vicente Casañ Casañ Grup III Consell de Cambres de Comerç. 
D. Ángel Vilanova Parella Grup III Federació Valenciana de Caixes 

d'Estalvis. 
D. Miguel Ángel Trilles Cano Grup IV Expert de l'Administració. 
D. Luis Lobón Martín Grup IV Secretari Autonòmic d'Ocupació. 
 
SUPLENTS 
 
Grup I D. Juan José Ortega Sánchez   UGT-PV 
 SRA. Ofelia Vila Hernández  CCOO-PV 
Grup II D. Enrique Soto Ripoll 

D. Fernando Romero Bru 
CIERVAL 
CIERVAL 

Grup III D. Eladio Aniorte Aparicio Organitzacions Socials Agràries. 
Jóvens Agricultors (ASAJA). 

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

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

director general de Treball, 
Cooperativisme i Economia Social. 
Expert de l'Administració. 



COMISSIÓ POLÍTIQUES DE PROTECCIÓ SOCIAL 
 
PRESIDENT   
 
 

  

 
VICEPRESIDENT 

  

 
 

  

   
VOCALS   
   
D. Constantino Calero Vaquer Grup I UGT-PV 
SRA. Eva Hernández López Grup I CCOO-PV 
D. Pedro Méndez Reis  Grup II CIERVAL 
D. Arturo Cerveró Duato Grup II CIERVAL 
SRA. Asunción Francés Camarena Grup III Federació d'Ames de Casa i 

Consumidors TYRIUS. 
D. José Antonio Redorat Fresquet Grup III Federació Valenciana de 

Municipis i províncies. 
D. Román Ceballos Sancho Grup IV director general de Treball, 

Cooperativisme i Economia 
Social. 

D. Luis Lobón Martín Grup IV Secretari Autonòmic d'Ocupació. 
 
SUPLENTS 
 
Grup I D. Juan José Ortega Sánchez   UGT-PV 
 D. Manuel Picó Tormo CCOO-PV 
Grup II D. Fernando Romero Bru 

D. Javier López Mora 
CIERVAL 
CIERVAL 

Grup III D. Ángel Vilanova Parella Federació Valenciana de Caixes 
d'Estalvi. 

 D. Salvador Orero Porres Federació Provincial de Confraries 
de Pescadors. 

Grup IV D. Miguel Ángel Trilles Cano Expert de l'Administració. 
 D. José Miguel Escrig Navarro Subsecretari de la Conselleria 

d'Economia, Hisenda i Ocupació. 
 



COMISSIÓ PROGRAMACIÓ TERRITORIAL I MEDI AMBIENT 
 
PRESIDENT   
 
 

 
 

 
 

 
VICEPRESIDENT 

  

 
 

 
 

 
 

VOCALS   
   
SRA. Mª Teresa Montaner 
Sòria Grup I UGT-PV 
SRA. Ofelia Vila Hernándezo Grup I CCOO-PV 
D. Enrique Soto Ripoll Grup II CIERVAL 
D. Javier López Mora Grup II CIERVAL 
D. José Antonio Redorat 
Fresquet 

Grup III Federació Valenciana de Municipis 
i províncies. 

D. Vicente Casañ Casañ Grup III Consell de Cambres de Comerç. 
SRA. Pilar Va amistar Salví Grup IV Subsecretària de la Conselleria 

d'Agricultura, Pesca i Alimentació. 
D. Salvador Serrano García Grup IV Expert de l'Administració. 
 
SUPLENTS 
 
Grup I D. Juan José Ortega Sánchez UGT-PV 
 SRA. Eva Hernández López CCOO-PV 
Grup II D. Alejandro Soliveres 

Muntanyés 
D. Fernando Romero Bru 

CIERVAL 
CIERVAL 

Grup III SRA. Asunción Francés 
Camarena 

Federació d'Ames de Casa i 
Consumidors TYRIUS. 

 D. Eladio Aniorte Aparicio Organitzacions Socials Agràries. 
Jóvens Agricultors (ASAJA). 

Grup IV D. Miguel Ángel Trilles Cano Expert de l'Administració. 
 D. José Miguel Escrig Navarro Subsecretari de la Conselleria 

d'Economia, Hisenda i Ocupació. 
 



COMISSIÓ RELACIONS LABORALS, COOPERACIÓ I OCUPACIÓ 
 
PRESIDENT   
 
 

  

 
VICEPRESIDENT 

  

 
 

 
 

 
 

VOCALS   
 
SRA. Mª. Teresa Montaner 
Sòria  

 
Grup I 

 
UGT- PV 

D. Joseph Tomás Marrades Grup I CCOO-PV 
D. Javier López Mora Grup II CIERVAL 
D. Fernando Romero Bru Grup II CIERVAL 
D. Pascual Romero Martínez Grup III Economia Social. Confederació de 

Cooperatives de la Comunitat 
Valenciana. 

D. José Antonio Redorat 
Fresquet 

Grup III Federació Valenciana de Municipis 
i províncies. 

D. Miguel Ángel Trilles Cano Grup IV Expert de l'Administració. 
D. Román Ceballos Sancho Grup IV director general de Treball, 

Cooperativisme i Economia Social. 
 
SUPLENTS 
 
Grup I D. Juan José Ortega  Sánchez UGT-PV 
 SRA. Ofelia Vila Hernández CCOO-PV 
Grup II D. Arturo Cerveró Duato 

D. Rafael Montero Gomis 
CIERVAL 
CIERVAL 

Grup III D. Eladio Aniorte Aparicio Organitzacions Socials Agràries. 
Jóvens Agricultors (ASAJA). 

 D. Vicente Casañ Casañ Consell de Cambres de Comerç. 
Grup IV D. Salvador Serrano García Expert de l'Administració. 
 D. Luis Lobón Martín Secretari Autonòmic d'Ocupació. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CAPÍTOL II  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXERCICI DE LES FUNCIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





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, emetent a este efecte els dictàmens i 
informes corresponents sotmesos a consulta, tal com ve establit en els apartats 3 i 4 de l'article 3 de la 
dita Llei. 

   
Així mateix, ha elevat el Govern valencià la Memòria Anual corresponent a l'any 2008, en la que 

s'exposen les seues consideracions sobre la Situació Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat 
Valenciana.  
 
 
 
ASSUMPTES SOTMESOS A CONSULTA DEL COMITÉ 
 
• Avantprojecte de Llei de la Generalitat, de Ciutadania Corporativa i Acció Social. 

• Avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de 
la Generalitat. 

• Avantprojecte de Llei per a l'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana. 



FITXES 
 
SESSIONS DEL PLE DEL COMITÉ 
 
Data: 29/01/2009 Caràcter: Ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* S'aproven el calendari de reunions i actuacions  per a l'exercici 2009. 

 
Data: 09/03/2009 Caràcter: Ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* Es ratifiquen l'aprovació dels Comptes Anuals del CES-CV de l'exercici 2008, aprovades per la Junta 
Directiva. 

 
Data: 29/04/2009 Caràcter: Ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* Es procedix a comunicar el cessament de cinc consellers pertanyents al Grup I motivat pels recents 
processos congresuales celebrats per les respectives organitzacions sindicals i a més s'aprofita per a 
agrair els servicis prestats a este organisme en l'exercici de les seues funcions. 

* S'informa del calendari d'elaboració dels treballs de realització de la Memòria Socioeconòmica i 
Laboral de la Comunitat Valenciana 2008. 

 
Data: 29/05/2009 Caràcter: Ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* Presa de possessió dels nous consellers del Grup I pertanyents a l'organització sindical CC.OO.-P.V. 

* S'aprova per unanimitat del dictamen a l'Avantprojecte de Llei de Ciutadania Corporativa i Acció Social. 

* S'aprova per unanimitat la Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat Valenciana 
2008. 

 

 

 

Data: 02/07/2009 Caràcter: Ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* Es ratifiquen per unanimitat els acords aprovats per la Junta Directiva relatius al Pressupost del 
CES-CV per a l'exercici 2010 i avanç de dades de 2009. 

 
Data: 18/09/2009 Caràcter: Ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* Presa de possessió dels nous consellers del Grup I pertanyents a l'organització sindical UGT-PV. 

* Aprovació de la composició de la Junta Directiva del CES-CV. 

* Designació del vicepresident del CES-CV a proposta del Grup I. 

* Composició de les comissions de Treball del CES-CV. 



 
Data: 21/10/2009 Caràcter: Ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

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

 
Data: 17/12/2009 Caràcter: Ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

*  S'informa de la concessió dels premis a les Tesis Doctorals de 2008. 

* Es ratifica per unanimitat els acords aprovats per la Junta Directiva relatius a l'execució del 
Pressupost del CES-CV per a l'exercici 2009. 

* S'aprova per unanimitat el dictamen a l'Avantprojecte de Llei per a l'Ordenació i Gestió de la Funció 
Pública Valenciana. 
 



 SESSIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
Data: 29/01/2009 

Principals Assumptes Tractats 

* S'aprova per unanimitat el calendari de reunions i activitats per a l'exercici 2009. 

 
Data: 16/02/2009 

Principals Assumptes Tractats 

* S'aprova l'Esborrany de l'Índex de la “Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i Laboral de la 
Comunitat Valenciana, 2008”. 

 
Data: 09/03/2009 

Principals Assumptes Tractats 

* S'aprova per unanimitat el text presentat de la “Memòria d'Activitats del CES-CV, 2008”. 

* S'aproven per unanimitat els Comptes Anuals del CES-CV de l'exercici 2008 
 
Data: 21/04/2009 

Principals Assumptes Tractats 

* Prosseguixen els treballs de realització de la Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i Laboral de 
la Comunitat Valenciana 2008. 

 

Data: 29/04/2008 

Principals Assumptes Tractats 

* S'aprova el calendari de reunions de la Junta Directiva per a l'elaboració de la Memòria sobre la 
Situació Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat Valenciana 2008. 

* Continuen els treballs de realització de la Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i Laboral de la 
Comunitat Valenciana 2008. 

 

 
Data: 08/05/2009 

Principals Assumptes Tractats 

* Prosseguixen els treballs de realització de la Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i Laboral de 
la Comunitat Valenciana 2008. 

 
Data: 11/05/2009 

Principals Assumptes Tractats 

* Continuen els treballs de realització de la Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i Laboral de la 
Comunitat Valenciana 2008. 

 
Data: 15/05/2009 

Principals Assumptes Tractats 



* Prosseguixen els treballs de realització de la Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i Laboral de 
la Comunitat Valenciana 2008. 

* El president informa la Junta Directiva que s'ha rebut l'informe d'Auditoria corresponent a l'exercici 
de l'any 2008, sobre el qual es van presentar les al�legacions pertinents. 

 
Data: 18/05/2009 

Principals Assumptes Tractats 

* S'inicia l'elaboració de l'Esborrany del dictamen a l'Avantprojecte de Llei de Ciutadania Corporativa 
i Acció Social. 

* Continuen els treballs de realització de la Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i Laboral de la 
Comunitat Valenciana 2008. 

 
Data: 22/05/2009 

Principals Assumptes Tractats 

* Continuen els treballs per a l'elaboració de l'Esborrany del dictamen a l'Avantprojecte de Llei de 
Ciutadania Corporativa i Acció Social. 

* Prosseguixen els treballs de realització de la Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i Laboral de 
la Comunitat Valenciana 2008. 

 

 
Data: 25/05/2009 

Principals Assumptes Tractats 

* Continuen els treballs de realització de la Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i Laboral de la 
Comunitat Valenciana 2008. 

 
Data: 29/05/2009 

Principals Assumptes Tractats 

* Finalitzen els treballs d'elaboració de la Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i Laboral de la 
Comunitat Valenciana 2008. 

 
Data: 19/06/2009 

Principals Assumptes Tractats 

* El president informa sobre la seua participació en les jornades sobre el paper del sector públic en els 
temps de crisi, organitzades pel Consell Econòmic i Social del Principat d'Astúries i celebrades durant 
els dies 10 i 11 de juny a Oviedo. 

* S'inicien els treballs d'elaboració de l'Esborrany del “informe sobre l'avanç de dades Memòria 2009”. 

 
Data: 02/07/2009 

Principals Assumptes Tractats 

* S'acorda que el treball sobre l'avanç de dades de Memòria 2009, no es qualifique com a informe i es 
publique el la Revista del CES-CV “Treball, Economia i Societat”. 

* S'acorda per unanimitat l'Estat d'Execució del Pressupost del CES-CV 2009. 



* S'acorda per unanimitat el Pressupost del CES-CV, 2010. 

* S'aprova la composició del Tribunal Qualificador dels Premis CES-CV per a Tesis Doctorals, 
Convocatòria 2008, que en esta edició estarà format per: SRA. Aranzazu Calçada González, SRA. Mª. 
Llum Marco Aledo, D. Enrique de Miguel Fernández i D. Vicente Orts Rius. 

 

 

 
Data: 18/09/2009 

Principals Assumptes Tractats 

* S'acorda per unanimitat l'Estat d'Execució del Pressupost del CES-CV 2009. 
 
Data: 21/10/2009 

Principals Assumptes Tractats 

* S'adopta l'acord relacionat que cada grup que compon la Junta Directiva propose possibles temes 
per a elaborar informes iniciativa pròpia. 

 
Data: 24/10/2009 

Principals Assumptes Tractats 

* S'acorden els temes per a l'elaboració d'informe iniciativa pròpia del CES-CV. 

 
Data: 09/12/2009 

Principals Assumptes Tractats 

* S'inicien els treballs per a l'elaboració de l'Esborrany del dictamen d'Avantprojecte de Llei per a 
l'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana. 

* Es comunica la decisió i fallada del Tribunal Qualificador dels Premis CES-CV per a Tesis Doctorals, 
Convocatòria 2008. 

 
Data: 15/12/2009 

Principals Assumptes Tractats 

* Continuen els treballs per a l'elaboració de l'Esborrany del dictamen d'Avantprojecte de Llei per a 
l'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana. 

 
Data: 17/12/2009 

Principals Assumptes Tractats 

* S'elabora l'Esborrany del dictamen d'Avantprojecte de Llei per a l'Ordenació i Gestió de la Funció 
Pública Valenciana. 

* S'acorda per unanimitat l'Estat d'Execució del Pressupost del CES-CV 2009. 

 

 

 



SESSIONS DE LES COMISSIONS DE TREBALL 
 
SESSIONS DE LA COMISSIÓ DE PROGRAMACIÓ TERRITORIAL I MEDI AMBIENT 
 
AL LLARG DE L'ANY 2009 NO HA SIGUT CONVOCADA ESTA COMISSIÓ EN CAP OCASIÓ. 

 



SESSIONS DE LA COMISSIÓ DE PROGRAMACIÓ ECONÒMICA REGIONAL I 
PLANES D'INVERSIONS 
 
Data: 08/10/2009 

Principals Assumptes Tractats 

* Es designa el vicepresident de la present Comissió. 

* S'inicien els treballs d'elaboració de 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: 16/10/2009 

Principals Assumptes Tractats 

* Continuen els treballs d'elaboració de 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: 19/10/2009 

Principals Assumptes Tractats 

* Finalitzen els treballs d'elaboració de l'Esborrany de dictamen a l'Avantprojecte de Llei de Mesures 
Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana. 
 
 
 
 
 
 
 
  



SESSIONS DE LA COMISSIÓ DE POLÍTICA INDUSTRIAL 
 
 
AL LLARG DE L'ANY 2009 NO HA SIGUT CONVOCADA ESTA COMISSIÓ EN CAP OCASIÓ. 



SESSIONS DE LA COMISSIÓ DE RELACIONS LABORALS, COOPERACIÓ I 
OCUPACIÓ 
 
 
AL LLARG DE L'ANY 2009 NO HA SIGUT CONVOCADA ESTA COMISSIÓ EN CAP OCASIÓ. 
 



SESSIONS DE LA COMISSIÓ DE POLÍTIQUES DE PROTECCIÓ SOCIAL 
 
AL LLARG DE L'ANY 2009 NO HA SIGUT CONVOCADA ESTA COMISSIÓ EN CAP OCASIÓ. 
 



DICTÀMENS EMÉS L'ANY 2009 

 

 
Denominació Dictamen 1/09 a l'Avantprojecte de Llei, de la 

Generalitat, de Ciutadania Corporativa i Acció 
Social  

Remitent Honorable Sr. Conseller d'Immigració i 
Ciutadania  

Data d'entrada en el CES 12 de maig del 2009 
Elaboració de la proposta de 
dictamen 

Junta Directiva en funcions de Comissió de 
Treball  

Emissió Ple del 29 de maig del 2009 
Vots particulars presentats 
al dictamen 

Cap 

 

 

Denominació Dictamen 2/09 a l'Avantprojecte de Llei de 
Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera i d'Organització de la Generalitat  

Remitent Honorable Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i 
Ocupació  

Data d'entrada en el CES 7 d'octubre del 2009 
Elaboració de la proposta de 
dictamen 

Comissió de Programació Econòmica Regional i 
Planes d'Inversions  

Emissió Ple del 21 d'octubre del 2009 
Vots particulars presentats 
al dictamen 

Cap 

 



 

Denominació Dictamen 3/09 a l'Avantprojecte de Llei per a 
l'Ordenació i Gestió de la Funció Pública 
Valenciana 

Remitent Honorable Sra. Consellera de Justícia i 
Administracions Publiques  

Data d'entrada en el CES 1 de desembre del 2009 
Elaboració de la proposta de 
dictamen 

Junta Directiva en funcions de Comissió de 
Treball 

Emissió Ple del 17 de desembre del 2009 
Vots particulars presentats 
al dictamen 

Un vot particular dels membres del Grup I del 
CES-CV, representants de les organitzacions 
sindicals, UGT-PV i CCOO-PV. 

 



 



 
 
 
 

CAPÍTOL III  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITATS INSTITUCIONALS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 



En el Preàmbul de la Llei de Creació del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana 
s'arrepleguen els principis inspiradors de l'activitat del propi Comité, destacant entre altres, 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, debat i 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 desenrotllat durant 

l'any 2009, una important activitat de projecció externa que s'ha concretat també en l'establiment de 
relacions amb distintes institucions i entitats. 

 
 

INAUGURACIÓ NOVA SEU DE CC.OO.-P.V. A CASTELLÓ 
 

El president, D. Rafael Cerdá Ferrer, la secretària general, SRA. Mª José Adalil Hinarejos i una 
delegació de consellers i personal tècnic del CES-CV, van assistir a la inauguració de la nova seu del 
Sindicat Comissions Obreres a Castelló, celebrada el dia 6 de febrer del 2009.  

 
 

PLE DEL CONSELL VALENCIÀ D'UNIVERSITATS I DE FORMACIÓ SUPERIOR 
 

El dia 10 de febrer del 2009, el president del CES-CV, D. Rafael Cerdá Ferrer, en la seua condició 
de membre, va assistir a la Reunió del Ple del Consell Valencià d'universitats i de Formació Superior, 
celebrada en la seu de la Conselleria d'Educació, a València. 

 
 

9é CONGRÉS CONFEDERACIÓ SINDICAL DE COMISSIONS OBRERES DEL PAÍS VALENCIÀ  
 

El president del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, D. Rafael Cerdá Ferrer i Mª 
José Adalil Hinarejos, secretària general, van assistir al 9é Congrés de la Confederació Sindical de 
Comissions Obreres del País Valencià, celebrat Al Palau de Congressos de València, durant els dies 12 
a 14 de febrer del 2009. 

 
 

MEDALLA DE LA UNIVERSITAT JAUME I AL SENYOR CARLES SANTOS 
 
El dia 24 de febrer del 2009, el president del CES-CV, invitat pel rector de la Universitat Jaume I de 

Castelló, D. Francisco Toledo Lobo, va assistir a l'acte d'Entrega de la Medalla de la Universitat Jaume 
I al Sr. D. Carles Santos, que es va desenrotllar en el Casino Antic de Castelló. 

 
 

FÒRUM D'IMMIGRACIÓ (I TROBADA DE FOROBERT) 
 
D. Rafael Cerdá Ferrer, president del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, SRA. 

Mª José Adalil Hinarejos, secretària general, i una delegació del personal tècnic, invitats pel conseller 
de Governació, D. Serafín Castellano Gómez, van assistir al Fòrum d'Immigració que, dins de la I 
Edició de FOROBERT, punt de trobada per a l'estudi i debat del nostre desenrotllament estatutari i 
Dret Foral, es va celebrar en el Museu  de Belles Arts de València, el dia 2 de març del 2009. 

 
 

CONFERÈNCIA “MESURES LABORALS PER A EIXIR DE LA CRISI” 
 
El president del CES-CV, invitat pel conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, i vicepresident 

Segon del Consell, D. Gerardo Campos Devesa, va assistir a la conferència magistral “Mesures 
laborals per a eixir de la crisi”, impartida per D. Federico Durán López, Catedràtic de Dret del Treball 
i de la Seguretat Social, soci responsable del Departament Laboral del Bufet J & A Garrigues, S.L.P. I 
exPresident del Consell Econòmic i Social del Regne d'Espanya. La dita Conferència va comptar amb 



la presència d'autoritats, representants de les organitzacions sindicals i empresarials i representants 
de l'economia i societat valencianes i va ser impartida el dia 5 de març del 2009 en La Sala d'Actes de 
la Fira de València. 

 
 

PRESA DE POSSESSIÓ SÍNDIC DE GREUGES  
 
El president del CES-CV, D. Rafael Cerdá Ferrer, va assistir el dia 6 de març del 2009 a l'acte 

solemne de presa de possessió de l'Excm. Sr. D. José Cholbi Diego com Síndic de Greuges de la 
Comunitat Valenciana, celebrat en l'Andana del Palau de Les Corts Valencianes.  

 
 

NOVES OFICINES DEL GOVERN D'ESPANYA A CASTELLÓ  
 
El dia 11 de març del 2009 va tindre lloc la inauguració de les noves oficines administratives del 

Govern d'Espanya a Castelló, ubicades en l'antiga seu del Banc d'Espanya, en la Plaça de la Paz, 
assistint a la mateixa una delegació del CES-CV encapçalada pel seu president, D. Rafael Cerdá 
Ferrer. 

 

II JORNADA LOGÍSTICA 
 
Una delegació del Gabinet Tècnic del CES-CV va assistir a la II Jornada sobre Logística: 

Infraestructures Logístiques i Logística Empresarial, organitzada per l'Institut Tecnològic de 
l'Embalatge, Transport i Logística, el Periòdic Mediterrani i el Periòdic del Taulellet, i patrocinat per la 
Fundació PortCastelló. La dita Jornada es va desenrotllar en el Casino Grau de Castelló, comptant-se 
amb la presència del conseller d' Infraestructures de la Generalitat, D. Mario Flores i de distintes 
autoritats, entre les quals figuraven l'alcalde de Castelló, D. Alberto Fabra i el president de l'Autoritat 
Portuària, D. Juan José Monzonis. 

 
 

DIA DE LA PROVÍNCIA 
 
El dia 14 de març del 2009, el president del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, 

D. Rafael Cerdá Ferrer, va acudir al tradicional sopar del dia de la província, celebrada amb motiu de 
les Festes de la Magdalena, la qual es va realitzar en el recinte de la Pèrgola de Castelló. 
 
 
INAUGURACIÓ DE LA DÀRSENA SUD DEL PORT DE CASTELLÓ 

 
El dia 1 d'abril del 2009, una delegació del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, 

va assistir a la inauguració de la Dàrsena Sud del Port de Castelló, que va comptar amb la presidència 
del Molt honorable president de la Generalitat, D. Francisco Camps Ortiz. 

 
 

I TROBADA DE CONSELLS ECONÒMICS I SOCIALS 2009 
 
Durant els dies 1 a 3 d'abril del 2009, D. Rafael Cerdá Ferrer i la SRA. Mª. José Adalil Hinarejos, 

president i secretària general del CES-CV respectivament, van participar en la i Trobada de Consells 
Econòmics i Socials 2009, organitzat pel Consell Econòmic i Social de La Rioja, que es va celebrar en 
Sant Millán de la Cogolla i Haro. La inauguració de la Trobada va comptar amb la intervenció del 
president de la Comunitat Autònoma de La Rioja, Excm. Sr. D. Pedro Sanz Alonso, clausurant el 
mateix el conseller d'Hisenda, D. Juan José Muñoz Ortega.  

 



SEMINARI SOBRE L'IMPACTE DEL PRINCIPI PRESÈNCIA EQUILIBRADA EN LA 
PARTICIPACIÓ POLÍTICA 

 
El dia 24 d'abril del 2009 el president del CES-CV, D. Rafael Cerdá Ferrer, va assistir al “Seminari 

sobre l'impacte del principi de presència equilibrada en la participació política després de dos anys de 
funcionament de la Llei Orgànica d'Igualtat”, organitzat pel Departament de Dret Constitucional de 
la Universitat Jaume I de Castelló i celebrat en la Sala de Graus de la Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques d'esta Universitat. 

 
 

VI CONGRÉS NACIONAL ORDINARI D'UGT-PV 
 
Una delegació del CES-CV, amb el president D. Rafael Cerdá Ferrer i la secretària general, SRA. 

Mª José Adalil Hinarejos, secretària general, acompanyats d'un tècnic, van assistir al VI Congrés 
Nacional Ordinari de la Unió General de Treballadors del País València, celebrat Al Palau de 
Congressos de València, entre els dies 23, 24 i 25 d'abril del 2009. 

 
 

INAUGURACIÓ DEL CENTRE DE SALUT CASTELLÓ-FERRAN EL CATÒLIC 
 
D. Rafael Cerdá Ferrer, president del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, va 

assistir el dia 28 d'abril a l'acte d'inauguració del Centre de Salut Castelló-Ferran el Catòlic, presidit 
pel Molt honorable president de la Generalitat Valenciana, D. Francisco Camps Ortiz. 

 
 

REUNIÓ INFORMATIVA DE LA COMISSIÓ NACIONAL DEL IV CONGRÉS NACIONAL PER 
A RACIONALITZAR ELS HORARIS ESPANYOLS  

 
La secretària general del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, SRA. Mª José 

Adalil Hinarejos, va assistir en la Sala de Premsa de la Conselleria de Benestar Social, el dia 6 de maig 
del 2009, a la reunió informativa de la Comissió Nacional preparatòria del IV Congrés Nacional per a 
Racionalitzar els Horaris Espanyols, que se celebrarà els pròxims dies 17 i 18 de novembre en el 
Museu príncep Felipe de la Ciutat de les Arts i les Ciències. 

 
 



APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA DE 2008 DEL CES-CV  
 
En la sessió plenària del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, de data 29 de maig 

del 2009, s'aprovava per la unanimitat dels seus membres, la Memòria del CES-CV sobre la Situació 
Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat Valenciana, exercici 2008, elevant-se la mateixa al Govern 
Valencià i a Les Corts, donant així compliment a l'article 3.6 de la Llei 1/1993, de 7 de juliol, de creació 
del CES-CV.  

 
 

INAUGURACIÓ DEL CENTRE DE SALUT VALL d'ALBA 
 
El dia 1 de juny del 2009, el president del CES-CV, D. Rafael Cerdá Ferrer, va assistir a la 

inauguració del Centre de Salut de La Vall d´Alba, acte que va ser presidit pel Molt honorable 
president de la Generalitat, Sr. D. Francisco Camps Ortiz.  

 
 

FÒRUM DE LA NOVA SOCIETAT-NOVA ECONOMIA FORUM 
 
El president del CES-CV, D. Rafael Cerdá Ferrrer, i la secretària general, SRA. Mª. José Adalil 

Hinarejos, van assistir el dia 8 de juny a la Conferència impartida per D. Marcos Peña Pinto, president 
del Consell Econòmic i Social del Regne d'Espanya, “Memòria 2008 sobre la situació econòmica i 
laboral d'Espanya”. L'acte, organitzat pel Fòrum de la Nova Societat-Nova Economia Forum i 
presentat per D. Pedro Solbes, exVicepresident Segon del Govern, es va celebrar en un dels salons de 
l'Hotel Westin Palace de Madrid. 

 
 

JORNADES SOBRE EL PAPER DEL SECTOR PÚBLIC EN ELS TEMPS DE CRISI 
 
El president i  la secretària general del CES-CV van participar en les Jornades sobre el paper del 

sector públic en els temps de crisi, organitzades pel Consell Econòmic i Social del Principat d'Astúries 
i celebrades durant els dies 10 i 11 de juny en l'Hotel AC Forum d'Oviedo. Les dites Jornades van 
comptar amb la participació d'experts en matèria de polítiques públiques i mercat laboral, 
representants de les Administracions Estatal i autonòmiques, reconeguts professors i investigadors, 
així com representants dels agents econòmics, socials i polítics. 

 
 



JORNADA SOBRE COOPERACIÓ I RELACIONS INTERNACIONALS 
 
El 18 de juny del 2009, la secretària general del CES-CV, va assistir a la Jornada sobre Cooperació i 

Relacions Internacionals organitzada per la Federació Valenciana de Municipis i províncies que es va 
desenrotllar en la Universitat Politècnica de València. La presentació de la Jornada la va realitzar SRA. 
Elena Mª. Bastides, alcaldessa d'Alzira i presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i 
províncies, clausurant la mateixa el secretari general d'esta Federació i conseller el CES-CV, D. José 
Antonio Redorat Fresquet. 

 
 

SOPAR-ACTE EMPRESARIAL D'HOMENATGE A LES EMPRESES DE LA  PROVÍNCIA DE 
CASTELLÓ 

 
El president del CES-CV va estar present en la Sopar-Acte Empresarial d'Homenatge a les 

Empreses de la província de Castelló, celebrat el dia 18 de juny en l'Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló de la Plana, organitzada per la Confederació d'Empresaris de Castelló. 

 
 

ASSEMBLEA GENERAL DE LA CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA I V EDICIÓ D'ENTREGA DELS PREMIS PEPE MIQUEL COOPERATIVISME 
VALENCIÀ 

 
La secretària general i una delegació tècnica del CES-CV van assistir el 23 de juny del 2009 a 

l'Assemblea General de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana i a l'entrega dels 
V Premis Pepe Miquel al Cooperativisme Valencià. El dit acte, que va comptar amb l'assistència del 
Molt honorable president de la Generalitat, i dels vicepresidents primer i segon del Govern, es va 
celebrar en el Saló Sophia de l'Hotel Les Arenes de València. 

 
 

ACTE DE PRESENTACIÓ OFICIAL DE LA “MEMÒRIA DEL CES-CV SOBRE LA SITUACIÓ 
SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA CORRESPONENT A 
L'EXERCICI 2008 

 
El dia 2 de juliol del 2009 es va celebrar l'Acte Institucional de presentació oficial de la “Memòria 

del CES-CV sobre la situació socioeconòmica i laboral de la Comunitat Valenciana corresponent a 
l'exercici 2008”. El dit Acte, celebrat en el Saló de Plens de la Casa dels Caragols, seu de Presidència 
de Generalitat a Castelló, va comptar amb l'assistència de distintes autoritats autonòmiques, 
provincials i locals, així com representants dels distints sectors econòmics i socials de la nostra 
Comunitat. 
TROBADA “LA SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA I LABORAL A ESPANYA. LLIBERTATS 
ECONÒMIQUES I POLÍTIQUES PÚBLIQUES EN UN ESCENARI DE CANVIS ESTRUCTURALS 

 
Una delegació de consellers del CES-CV encapçalada pel vicepresident primer i representant del 

grup corresponent a les organitzacions empresarials, D. Rafael Montero Gomis, va participar en la 
Trobada “La situació socioeconòmica i laboral a Espanya. Llibertats econòmiques i polítiques 
públiques en un escenari de canvis estructurals”, celebrat en el marc dels Cursos d'Estiu de la 
Universitat Menéndez y Pelayo, seu de Santander, durant els dies 8, 9 i 10 de juliol del 2009. Al mateix 
van assistir consellers, presidents i secretaris dels distints CES autonòmics, així com rellevants 
personalitats de les organitzacions empresarials i sindicals d'àmbit estatal. L'Acte d'Obertura va anar 
a càrrec del president del CES del Regne d'Espanya, Sr. D. Marcos Peña Pinto, estant presents en 
l'Acte de clausura els secretaris generals de les organitzacions empresarials CEOE I CEPYME i de les 
organitzacions sindicals UGT i CCOO. 

 
 

ACTE DE PRESENTACIÓ DE L'ESTUDI “ANÀLISI DE LA SOBREQUALIFICACIÓ I LA 
FLEXIBILITAT LABORAL. OBSERVATORI D'INSERCIÓ LABORAL DELS JÓVENS 2008” 



 
Una delegació del gabinet tècnic del CES-CV, encapçalada per la seua secretària general, SRA. Mª. 

José Adalil Hinarejos, va assistir a l'Acte de presentació de l'estudi “Anàlisi de la sobrequalificació i la 
flexibilitat laboral. Observatori d'inserció laboral dels jóvens 2008”, organitzat per l'Institut Valencià 
d'Investigacions Econòmiques i BANCAIXA, el dia 14 de juliol del 2009, en la Sala Ausiàs March del 
Centre Cultural Bancaixa, a València. 

 
 

PRIMERA REUNIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DELS PREMIS DEL CES-CV PER A 
TESIS DOCTORALS, CONVOCATÒRIA 2008 

 
El dia 14 de juliol es va celebrar a València la primera reunió del Tribunal qualificador dels Premis 

del CES-CV per a Tesis Doctorals, convocatòria 2008. En esta edició el Tribunal va estar compost per 
D. Enrique de Miguel Fernández, Catedràtic d'Organització d'Empreses; D. Vicente Orts Rius, 
Vicerector de Política Científica i Tecnològica de la Universitat Jaume I de Castelló i SRA. Mª. Llum 
Marco Aledo, Professora Titular del Departament d'Estructura Econòmica de la Universitat de 
València i SRA. Aranzazu Calçada González, Catedràtica de Dret Romà de la Universitat d'Alacant. 

 
Un total de 8 Tesi llegida i qualificades amb excel�lent cum laude en qualsevol de les universitats 

de la Comunitat Valenciana, durant el període comprés entre l'1 de gener i 31 de desembre del 2008, 
es van presentar als Premis d'esta Convocatòria. Cada un dels dos premis té una dotació econòmica 
d'1.800 €, establint-se en les bases dels mateixos la possibilitat per part del CES-CV d'una posterior 
publicació de les tesis guanyadores. 

 
 

PRESENTACIÓ DEL PLA DE SISTEMES D'INFORMACIÓ 2009-2011 
 
     El president del CES-CV, invitat pel Molt honorable president de la Generalitat, D. Francisco 

Camps Ortiz, va assistir a la Presentació del Pla de Sistemes d'Informació 2009-2011, celebrat el dia 7 
de setembre del 2009 en el monestir Sant Miquel dels Reis de València. 

 
 

ESCOLA d'ESTIU 2009 UGT-PV 
 
Una delegació del CES-CV encapçalada per la secretària general, Mª. José Adalil Hinarejos junt 

amb els tècnics Carmelo Arnás Serrano i Vicent J. Fredes Diago va assistir durant els dies 9 a 11 de 
setembre del 2009, a l'Escola d'Estiu 2009 UGT-PV, en l'Escola de Formació Vicent Redolat del Parc 
Tecnològic de Paterna, que va versar sobre “Un nou model productiu i social. Per la innovació i la 
qualitat” i a la que van assistir entre altres ponents, Cándido Méndez, secretari general de la UGT, el 
ministre de Treball i Immigració D. Celestino Assot i Conrado Hernández, secretari general de la 
UGT-PV. 

 
 

ENTRADA DE BOUS I CAVALLS 
 
 En data 8 de setembre del 2009, el president del CES-CV, invitat per l'alcalde de l'Excm. 

Ajuntament de Segorbe, Sr. Rafael Calvo Calp, va presenciar la III Entrada de Bous i Cavalls, Festa 
d'Interés Turístic Internacional, en el marc de les Festes de Segorbe, celebrades del 7 al 13 de setembre 
del 2009. 

 
 

PRESA DE POSSESSIÓ COM A VOCAL DEL CONSELL SOCIAL DE LA UNIVESITAT JAUME I 
DE CASTELLÓ 

 



 En data 21 de setembre del 2009, el president del CES-CV va assistir a la seua Presa de Possessió 
com a Vocal del Consell Social de la Univesitat Jaume I de Castelló, a proposta de Les Corts, de 
conformitat amb l'Orde de 27 de juliol del 2009, de la Conselleria d´Educació (DOCV 6100, d'11 de 
setembre del 2009), per la que s'anomenen vocals del Consell Social de la Universitat Jaume I de 
Castelló. L'acte de presa de possessió va tindre lloc en la Sala de Juntes de l'Edifici de Postgrau d'esta 
Universitat. 
 
 
ACTE DE COL�LOCACIÓ DE LA PRIMERA PEDRA DE LA NOVA SEU DELS GRUPS 
PARLAMENTARIS 

 
En data 2 d'octubre del 2009 el president del Comité Econòmic i Social de la Comunitat 

Valenciana, D. Rafael Cerdá Ferrer, per expressa invitació de la presidenta de Les Corts, SRA. 
Miraculosa Martínez Navarro, va assistir a València a l'Acte de Col�locació de la Primera Pedra de la 
Nova Seu dels Grups parlamentaris, acte desenrotllat en el Palau de Les Corts. 

 
 

DIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
 
En data 9 d'octubre del 2009, una delegació de consellers del CES-CV, encapçalaments pel seu 

president van estar presents en l'Acte Institucional i en la Recepció Oficial commemoratius del Dia de 
la Comunitat Valenciana, celebrats en el Palau de la Generalitat. 

 
 

OBERTURA DE L'ANY JUDICIAL 2009-2010 
 
En data 16 d'octubre del 2009, el president del CES-CV, per invitació del president i de la Sala de 

Govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, va assistir al solemne Acte 
d'Obertura de l'Any Judicial 2009-10, celebrat en la Ciutat de la Justícia de València. 

 
 

ENTREGA DELS PREMIS AL RENDIMENT ACADÈMIC 
 
La secretària general del CES-CV, SRA. María José Adalil Hinarejos, per invitació del president de 

la Generalitat, Molt honorable Sr. D. Francisco Camps Ortiz, va acudir a l'Entrega dels Premis al 
Rendiment Acadèmic, celebrada en el monestir de Sant Miquel dels Reis de València, en data 4 de 
novembre del 2009. 

 
 

ACTE DE PRESA DE POSSESSIÓ DEL PRESIDENT DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE 
CASTELLA-LA MANXA 

 
El president i la secretària general del CES-CV van estar presents en l'Acte de Presa de Possessió 

de D. Juan Antonio Mata Marfil com a president del Consell Econòmic i Social de Castella-La Manxa, 
que es va celebrar en la seu d'esta Institució sítia a Toledo, el dia 10 de novembre del 2009 i que va 
comptar amb la presència d'autoritats regionals i locals, consellers, agents econòmics i socials i 
membres d'altres Consells autonòmics. 

 
 

JORNADES DE CELEBRACIÓ DEL X ANIVERSARI DE LA CONSTITUCIÓ DEL CONSELL 
ECONÒMIC I SOCIAL D'ANDALUSIA 

 
El president i la secretària general del CES-CV van participar en les Jornades organitzades pel 

Consell Econòmic i Social d'Andalusia, amb motiu de la Celebració del X Aniversari de la Constitució 
d'este Consell. Les dites jornades es van celebrar durant els dies 11 i 12 de novembre del 2009, en 
l'Hotel Meliá Sevilla. Els Actes d'obertura i clausura van comptar amb la participació del president de 



la Junta d'Andalusia, consellers de la Junta, president del CES d'Andalusia i president de les 
organitzacions sindicals andaluses UGT i CCOO. A més de l'assistència de presidents i secretaris dels 
CES autonòmics, durant estos dies es va comptar amb l'assistència i participació en una ponència de 
l'Il�lm. Sr. D. Marcos Peña Pinto, president del Consell Econòmic i Social del Regne d'Espanya.  

 
 

METES + PROPOSADES DE L'ESTRATÈGIA TERRITORIAL DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 

 
En data 11 de novembre del 2009 es presentava en les tres províncies de la Comunitat 

Valenciana Les Metes + Proposades de l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana, 
organitzades per la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge de la Generalitat. 
Amb motiu de la mateixa, una delegació del gabinet tècnic del CES-CV assistia a la presentació de 
les mateixes en la província de Castelló, celebrada en el Museu de Belles Arts de la capital de La 
Plana. 
 
 
DIA MUNDIAL DEL COOPERATIVISME 2009 

 
 Una delegació del gabinet tècnic del CES-CV va assistir a la celebració del Dia Mundial del 

Cooperativisme, organitzat per la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, i que es 
va desenrotllar el dia 12 de novembre del 2009 en l'Hotel Les Arenes de València. Per al dit 
esdeveniment es va comptar amb la presència del Delegat del Govern d'Espanya en la Comunitat 
Valenciana, de l'honorable conseller d´Economia, Hisenda i Ocupació, així com el director general de 
Treball, Cooperativisme i Economia Social. Durant la jornada es van impartir dos ponències i es va 
rendir homenatge a dos cooperatives que al llarg dels últims anys desenrotllen una encomiable labor 
en el món cooperatiu. 

 
 

JORNADA DE REFLEXIÓ EMPRESARIAL 
 
 En data 13 de novembre del 2009, una delegació del gabinet tècnic del CES-CV va estar present en 

la Jornada de Reflexió Empresarial organitzada per la Confederació d'Empresaris de la Comunitat 
Valenciana (CIERVAL), celebrada en la seu d'esta organització a València. En ella van participar prop 
de 30 dirigents sectorials i territorials, convocats per a elaborar un document que servisca de base a 
què la Confederació d'Empresaris d'Espanya (CEOE) prepara per a la seua conferència de 2 de 
desembre del 2009 i que pretén posar la base del model productiu posterior a la recessió econòmica 
que experimenta al nostre país. 

 
 

II TROBADA ANUAL DE CONSELLS ECONÒMICS I SOCIALS AUTONÒMICS 
 

 Durant els dies 18 al 20 de novembre del 2009 el president i la secretària general del CES-CV van 
participar en el II Trobada Anual de Consells Econòmics i Socials autonòmics, organitzats en esta 
ocasió pel Consell Econòmic i Social de La Rioja i celebrats en el Centre Cultural Ibercaja de la ciutat 
de Logronyo. Les jornades van comptar amb la celebració de diverses ponències, visita al Parlament 
Autonòmic i Ajuntament de la capital riojana i a dos cellers emblemàtics d'esta Comunitat. 

 
 

ÚLTIMA REUNIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DELS PREMIS DEL CES-CV PER A TESIS 
DOCTORALS, CONVOCATÒRIA 2008 

 
En data 26 de novembre del 2009 tenia lloc última Reunió del Tribunal Qualificador dels Premis 

del CES-CV per a Tesis Doctorals, Convocatòria 2008, integrat pels Dres. SRA. Aranzazu Calçada 
González, D. Enrique de Miguel Fernández, SRA. Mª. Llum Marco Aledo i D. Vicente Orts Rius, i en 
la que ha actuat com a president del Tribunal el president del CES-CV, Il�lm. Sr. D. Rafael Cerdá 



Ferrer. El Tribunal, després d'un minuciós examen i complexa deliberació ha decidit, per unanimitat, 
atorgar un Premi a D. Albert-Dofí Arrufat Cárdava per la seua Tesi “L'acció exterior de les comunitats 
autònomes: una anàlisi particular de la Comunitat Valenciana”. Així mateix, el Tribunal ha decidit atorgar, 
per unanimitat, un Premi Tesis Doctorals, Convocatòria 2008, premi “ exaequo” a SRA. María Dolores 
Furió Ortega i a SRA. Gràcia María Ibáñez Román, per les seues respectives obres “Assajos sobre el 
mercat espanyol de l'electricitat” i “El disseny industrial: concepte i fonaments de la seua protecció 
juridicoprivat”. 

 
 

II EDICIÓ DE FOROBERT 
 
 El dia 30 de novembre del 2009 la secretària general del CES-CV assistia a la II Edició de Forobert, 

punt de trobada per a l'estudi i debat del nostre desenrotllament estatutari i Dret Foral. La celebració 
de la Trobada va tindre lloc en el Museu de Belles Arts Sant Pius V de la ciutat de València, organitzat 
per la Conselleria de Governació de la Generalitat. 

 
 

CONCERT DE NADAL, ORGANITZAT PER LA UNIVERSITAT INTERNACIONAL 
VALENCIANA (VIU) 

 
La secretària general del CES-CV, invitat pel seu rector, va assistir el dia 9 de desembre del 2009 al 

Concert de Nadal, organitzat per la Universitat Internacional Valenciana (VIU) i celebrat en el Teatre 
Principal de la ciutat de Castelló de la Plana.  

 
 

EXPOSICIÓ LA LLUM DELS IMATGES “LA GLORIA DEL BARROC” 
 
En data 15 de desembre del 2009 s'inaugurava oficialment a València l'Exposició La Llum dels 

Imatges “La Gloria del Barroc”, assistint a la mateixa i en nom del CES-CV, la seua secretària general, 
SRA. María José Adalil Hinarejos. Esta exposició compta amb un itinerari de quatre esglésies i 
romandrà oberta al públic fins al dia 30 d'agost del 2010. 
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PUBLICACIONS 
 

En la pàgina web del CES-CV www.Ces.Gva.És apareix, dins de l'apartat d'informació, el llistat de 
publicacions que Edita el propi Comité. 

 
En la sessió de la Junta Directiva del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana 

celebrada el dia 9 de març del 2009 es va aprovar la “Memòria d'Activitats de 2008”, publicant-se 
posteriorment, a fi de difondre en l'àmbit de la nostra Comunitat les activitats exercides pel CES-CV 
durant l'any 2008.  

 
La Memòria comença amb la presentació de D. Rafael Cerdá Ferrer, president del CES-CV, i 

prosseguix amb una descripció detallada de la creació, naturalesa, funcions, composició, òrgans i 
funcionament de la institució, activitats institucionals i allò que s'ha referit a publicacions i 
documentació, no sense oblidar el que concernix a la gestió de recursos personals i materials del propi 
Comité. S'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-CV, 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 
en què s'exposen les seues consideracions sobre la situació socioeconòmica i laboral valenciana. Així, 
en la sessió del Ple del Comité celebrada a Castelló el dia 29 de maig del 2009 es va aprovar per 
unanimitat la “Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat Valenciana 2008”. 

 
Esta Memòria publicada 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 que es troba referenciada 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 condicions de vida de la Comunitat. 

 
Com a conseqüència de la convocatòria del Premi Tesis Doctorals es va iniciar, amb l'objecte de 

publicar els treballs premiats, la “Col�lecció Economia i Empresa”, on a més d'estos premis es poden 
publicar altres treballs d'interés científic per al Comité. En este sentit, només exposarem l'últim treball 
publicat. 

 
 
 
 
L'any 2006, es va presentar, amb el número 18, la tesi "Contribució a l'estudi dels canvis d'ús del sòl a 

la Comunitat Valenciana” de Mª. Consuelo Calafat Marzal que va ser la guanyadora de la convocatòria 
de l'any 2004. Esta publicació ha sigut patrocinada per la Fundació Caixa Castelló-Bancaixa. 

 
Durant els anys 2007, 2008 i 2009 no s'ha publicat cap títol d'esta col�lecció. 
 
Així mateix i dins de la preocupació del CES-CV per contribuir al debat de matèries competència 

del mateix, es va començar a distribuir durant l'any 1996 la “Revista de Treball, Economia i Societat”. La 
periodicitat de la mateixa 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 del 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.  A l'abril del 2005, es va incloure una 
nova separata que incorporava les dades sobre el panorama sociolaboral dels jóvens en la Comunitat 
Valenciana. 

 
Actualment la periodicitat de l'esmentada revista és trimestral i l'últim número publicat l'any 2009 

és el 54, corresponent a octubre del 2009. 
 



Finalment, cal dir que en l'àmbit intern es realitzen un altre tipus de publicacions. Són les referides 
als informes i dictàmens emesos pel CES-CV durant l'exercici. La distribució i difusió d'esta 
publicació es realitza entre els membres del Comité, el 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. 

 
 

DOCUMENTACIÓ 
 

El Centre de Documentació 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-CV que necessite utilitzar-ho. 

 
També enguany s'ha seguit amb la idea ja iniciada en altres anys de mantindre les subscripcions 

d'estudis i publicacions periòdiques, així com augmentar el nombre d'estes en les matèries que han 
resultat interessants per al propi Comité. 

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

institucionals. El Banc d'Espanya, l'Institut d'Ocupació (INEM-SPEE) 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 propi 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 com el Boletín Oficial del Estado (BOE) i el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 
(DOCV) per a poder efectuar un seguiment de les novetats legislatives més importants. Altres 
publicacions que es consulten per a completar este treball són el Butlletí Oficial i el Diari de Sessions 
de Les Corts Valencianes. 

 
Com a complement a este treball, es manté la subscripció a la base de dades sobre 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 vigents més importants. 

 
Respecte al material bibliogràfic, en matèria jurídica, econòmica 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'Avanç Normatiu Laboral i Seguretat Social (CISS) i el Butlletí Laboral i Seguretat Social (CISS).  

 
En matèria econòmica s'ha continuat amb les subscripcions a publicacions com “Papers 

d'Economia” de la Fundació de les Caixes d'Estalvis (FUNCAS), “Economia-3” i “Butlletí Econòmic 
ICE” (Informació Comercial Espanyola) del Ministeri d'Economia i Hisenda, entre altres. 

 
Finalment, 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 remeten les revistes de les associacions representades en el si del Comité.  

 
En este sentit, mencionarem les que ens pareixen de major interés, entre les que es troben les 

següents:  
 



• Temes per al Debat 
• Lex Nova (La Revista) 
• Llits. Quaderns del Consell Econòmic i Social d'Espanya 
• Unió (Revista de UGT) 
• Noticies Sindicals (CCOO-PV) 
• Vida Cooperativa 
• Informació Estadística del Departament de Treball. Generalitat de Catalunya 
• Dictàmens del CES d'Espanya i dels distints CES de les CC.AA. 
• La Cambra (Revista de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de València) 
• Butlletí Informatiu de la Fundació d'Estudis Borsaris i Financers 
• Notícies SGR (Societat de Garantia Recíproca) 
• Revista de la CEV (Confederació d'Empresaris de València) Canvia a partir de juny del 2009 

per la Revista En clau empresarial 
• CEC Butlletí Informatiu de la Confederació d'Empresaris de Castelló 
• Espais (Revista Col�legi Oficial de Graduats Socials de València) 
• La Cambra Informa (Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló) 
• CES Info (Publicació mensual del Comité Econòmic i Social Europeu) 
• CEPES Quaderns d'Economia Social 
• Notícies IVIE 
• Regions i Municipis d'Europa (Butlletí d'Informació del Comité de les regions) 
• EESC Info (The European Economic and Social Committee) 
• Camp València (COAG-Unió de Llauradors) 
• Agricultors i Ramaders (AVA-ASAJA) 
• Butlletí d'Informació Agrària. Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació 
• Noticies Turisme (Agència Valenciana del Turisme) 
• Vox UJI (Periòdic de la Universitat Jaume I de Castelló) 
• Tràfic. Seguretat Viària 
• Noticiari ECISA 
• Capital Humà. (IVIE-Bancaja) 
• Més Prop. La revista de correus amb solucions per a l'empresa 
• Quaderns del Voluntariat. Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat de la C.V. 
• Butlletí Informatiu de CONSUM 
• Espai Cooperatiu (Federació Valenciana d'Empreses Cooperatives de Treball Associat) 
• Economia Social (Confesal) 
• Conjuntura Econòmica Valenciana (Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació) 
• Revista de Jurisprudència (El Dret Editors) 
• Advocats (Revista del Consell General de l'Advocacia Espanyola) 
• Mutualitat de l'Advocacia 
• ASAJA. Centre Provincial de Jóvens Agricultors d'Alacant 
• Federació. La revista de la Federació Valenciana de Municipis i Provincies 
• CV News. Agència Valenciana del Turisme 
• Revista del Consell de la Joventut d'Espanya 
• Amnistia Internacional 
• Panda 
• Solidaritat Internacional 
• Greenpeace 
• Europa en moviment 
• Unió de Mútues Informa 
• Economistes. Publicació Col�legi Economistes de València 
• Els economistes opinen. Col�legi Economistes de València 
• Quaderns del I.V.A.M. 
• GV Comunitària. Revista Europea de la Direcció General d'Economia de la Conselleria 

d'Economia, Hisenda i Ocupació de la Generalitat Valenciana 



• El Butlletí d'Empreses, Ocupació i Finances. Setmanari d'Economia i Societat de la Comunitat 
Valenciana  

• Revista IVEFA (Institut Valencià per a l'estudi de l'empresa familiar) 
• DÓNES. Revista d'Acció Social de la Diputació de Castelló 
• C, Revista Cultural de la Diputació Provincial de Castelló 
• Agrària Comunitat Valenciana. Revista d'Informació Agroalimentària 
• Direcció i Estratègia 
• Empresa i treball.coop. El periòdic de les Cooperatives de treball 
• Revista de Biomecànica. Institut de Biomecànica de València 
• Butlletí. Fundació BBVA 
• Quaderns de divulgació. Capital i creixement. Fundació BBVA 
• Observatori jove de vivenda a Espanya. Consell de la Joventut d'Espanya 
• Interreg III B. Sudoe News 
• Executius. Revista d'Economia i Empreses 
• FEPAC. ASAJA Castelló 
• Quaderns d'Innovació. UGT-PV 
• Anàlisi regional del mercat laboral i de la inflació. CajaEspaña 
• Auditoria Pública 
• Relacions Laborals. Revista Col�legi Oficial Graduats Socials de València 
• Revista Valenciana d'Economia i Hisenda. Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació 
• Cesser Ware 
• Win empresa 
• News (Revista de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació) 
• Indicadors socioeconòmics i laborals. Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya 
• Butlletí. Observatori de la negociació col�lectiva. Comissió Consultiva Nacional de Convenis 

Col�lectius 
• Les Aules. Revista d'Informació de la Diputació Provincial de Castelló 
• CES Basc. Butlletí Informatiu Trimestral 
• Ocupació activa. Revista d'informació del Servici Públic d'Ocupació del Principat d'Astúries 
• IFA. Institució Firal Alacantina 
• Premier. La revista exclusiva per a usuaris Premier de Sage 
• RTVV. La Revista 
• Intersindical. Quaderns de l'Administració Pública Valenciana 
• Abertis 
• Revista IO (Intermon Oxfam) 
• Butlletí Informativodel sector turístic de la Comunitat Valenciana 
• Revista ConsUCE. UCE de la Comunitat Valenciana 
• Fusta i Moble en formació. Revista de Confemadera i Federmueble 
 
Finalment i pel que fa a estudis de caràcter científic es reben les obres publicades en la “Col�lecció 

Estudis” que Edita el CES d'Espanya, la col�lecció de “informes i Estudis. Relacions Laborals” 
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 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 remeteren obres del seu fons editorial, entre estes 
destaquen els Corts Valencianes, el Consell Valencià de Cultura, la Universitat Jaume I, la Fundació 
Caixa Castelló-Bancaixa, la Fundació Bancaixa, la Fundació Universitat-Empresa de la Universitat 
Jaume I de Castelló i la Diputació de Castelló. 
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GESTIÓ DE RECURSOS PERSONALS 
I MATERIALS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





EL PRESSUPOST 
 

L'article 25.1 de la Llei 7/1993 de 7 de juliol de creació del CES-CV disposa que el Comité 
Econòmic i Social comptarà per al compliment dels seus fins amb els recursos econòmics que a este 
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 remesa a través del seu president a la Conselleria d'Economía, Hisenda i Ocupació 
que amb base en tal proposta redactarà l'avantprojecte definitiu. 

 
La Llei 17/2008, de 29 de desembre del 2008, de la Generalitat Valenciana, de Pressupostos per a 

l'exercici de 2009, tenint en consideració la proposta presentada pel CES-CV, va assignar al Comité 
una dotació inicial de 975.710 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 975.710 euros, corresponien 956.780 euros a gastos de funcionament: 

gastos de personal, gastos en béns i servicis, gastos financers i transferències corrents, sent la quantitat 
de 18.930 euros per a inversions reals. La dotació global s'ha vist bàsicament incrementada pels 
interessos generats pels comptes bancaris, pel romanent de l'any anterior, ascendint el total del 
pressupost per al 2009 a la xifra de 975.883,03 euros. 

 
GESTIÓ DE PERSONAL 

 
La Llei de creació del CES de la C.V., en l'article 3.5 establix la competència d'este organisme 

públic per a regular el seu règim d'organització i funcionament intern, incloent-se en este apartat 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 Superior que formen el Gabinet Tècnic del mateix, 
que junt amb els quatre components de l'equip administratiu sumen el total de 9 de la plantilla en 
actiu del CES-CV. 

 
 El següent quadro reflectix la situació del personal del CES-CV a data 31 de desembre del 2009.  
 

 

Nivell 2007 2008 2009 
 Fixo

s 
Interins Excedència Fixo

s 
Interins Excedència Fixo

s 
Interins Excedència 

Assessor Tècnic 5 0 0 5 0 0 5 0 0 

Administratiu 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
Auxiliar 
Administratiu 

3 0 0 2 0 1 2 0 1 

Subaltern 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

TOTAL 9 1 1 8 1 2 8 1 2 

 
 
 
 

SERVICIS TÈCNICS I ADMINISTRATIUS DEL CES-CV 
 
 

PRESIDENT 
D. Rafael Cerdá Ferrer 

SECRETÀRIA GENERAL 
SRA. Mª. José Adalil Hinarejos 

GABINET TÈCNIC 

SECRETARIA I ADMINISTRACIÓ 



3 Juristes 
1 Administratiu 
2 Economistes 
3 Aux. Administratius 
1 Subaltern 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
GASTOS CORRENTS EN BÉNS I SERVICIS 

 
Les activitats institucionals realitzades pel CES-CV durant tot l'any 2009 que se n'han adonat en 

l'apartat tercer d'esta Memòria, han suposat la principal font de gastos corrents variables del 
Pressupost, especialment en els conceptes: “Publicacions” i “Gastos diversos i atencions representatives. 
Propaganda, reunions i conferències”. Els principals gastos que s'inclouen en el concepte “Gastos de 
Publicacions” són: la publicació de la Memòria Anual d'Activitats i la Memòria sobre la Situació 
Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat Valenciana i la Revista de Treball, Economia i Societat que 
publica el CES-CV, ja que com hem dit l'any 2009 tampoc es va realitzar cap publicació de les Tesis 
Doctorals dels premis convocats pel CES-CV. 

 
Quant als gastos de funcionament fixos, el major import és el suportat pels gastos d'arrendament 

del local on s'ubica el CES-CV i manteniment del mateix. 
 

 
COMPENSACIONS ECONÒMIQUES PER PARTICIPACIÓ EN ÒRGANS CONSULTIUS 

 
El capítol IV del Pressupost del CES-CV arreplega les compensacions econòmiques als membres 

del Comité per la seua participació en els òrgans del CES-CV. També s'arreplega la compensació als 
agents econòmics i socials i a les organitzacions representades en la institució per les activitats 
exercides en el mateix. 

 
 

INVERSIONS EN EQUIPAMENT 
 

Les inversions reals efectuades amb càrrec al capítol VI del Pressupost del CES durant l'exercici de 
2009 s'han destinat principalment a la dotació d'equipament tècnic i informàtic, sempre amb el 
propòsit d'aconseguir unes dependències acords amb tot el que és 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-CV 
 
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 Julio 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 Julio  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 
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 
DECRETS  DOCV 

230/1996, de 10 de desembre  16/12/96 
21/1997, d'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  09/03/98 
45/1998, de 15 d'abril  23/04/98 
46/1998, de 15 d'abril  23/04/98 
168/1998, de 8 d'octubre  15/10/98 
48/1999, de 30 de març CESSAMENTS 06/04/99 
183/1999, de 19 d'octubre I 21/10/99 
165/2000, de 31 d'octubre NOMENAMENTS 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 
41/2004, de 26 de març  30/03/04 
169/2004, de 10 de setembre  20/09/04 
51/2006, de 21 d'abril  26/04/06 
125/2006, de 15 de setembre  18/09/06 
126/2006, de 15 de setembre  18/09/06 
161/2006, de 20 d'octubre  23/10/06 
126/2007, de 27 de juliol  30/07/07 
227/2007, de 23 de novembre  26/11/07 
69/2009, de 22 de maig  26/05/09 
97/2009, de 17 de juliol  21/07/09 
 
 
 



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

• Llei I.R.P.F.  

• Llei I.V.A.  
• Llei General Seguretat Social  
• Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de 

Contractes del Sector Públic 
 

• DT Segona del Reglament General 
de Contractació de l'Estat 

 

• Decret del Consell 24/1997 
d'11/02/97 i  Decret del Consell 
88/2008 de 20/06/08 

Indemnitzacions per raó del servici i 
gratificacions per servicis 
extraordinaris 

• Decret 204/1990, 26/12/90, del 
Consell de la G.V. 

Reintegrament de transferències 
corrents i de capital 

• Reial Decret 1.515/2007, 16/11/07 Pla General de comptabilitat per a 
PIMES i Microempreses 

• Resolució de 18/06/91 de la 
Intervenció General de la G.V. 

Informació a rendir per les entitats 
públiques subjectes a la Llei 4/1984, de 
la Hisenda Pública de la G.V. 

• Decret Legislatiu, 26/06/91 del 
Consell de la G.V. 

Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública 
de la G.V. 

• Llei 1/1993, de 07/07/93 de la G.V. Llei de creació del CES de la C.V. 
• Acord de 29/07/94 del Govern 

Valencià 
Reglament d'Organització i 
Funcionament del CES de la C.V. 

• Orde de 14/07/95 Conselleria 
d'Economia i Hisenda 

Normes per a l'elaboració dels 
Pressupostos de la G.V. per a 1996. 

• Llei 43/1995, de 27 de desembre Llei de l'Impost sobre Societats 
• Llei 9/1995, de 31/12/95 de la G.V. Pressupostos de la G.V. per a 1996 
• Llei 4/1996, de 30/12/96 de la G.V. Pressupostos de la G.V. per a 1997 
• Llei 15/1997, de 29/12/97 de la 

G.V. 
Pressupostos de la G.V. per a 1998 

• Llei 11/1998, de 29/12/98 de la 
G.V. 

Pressupostos de la G.V. per a 1999 

• Llei 10/1999, de 30/12/99 de la 
G.V. 

Pressupostos de la G.V. per al 2000 

• Llei 12/2000, de 28/12/00 de la 
G.V. 

Pressupostos de la G.V. per al 2001 

• Llei 10/2001, de 27/12/01 de la 
G.V. 

Pressupostos de la G.V. per al 2002 

• Llei 12/2002, de 27/12/02 de la 
G.V. 

Pressupostos de la G.V. per al 2003 

• Llei 17/2003, de 30/12/03 de la 
G.V. 

Pressupostos de la G.V. per al 2004 

• Llei 14/2004, de 29/12/04 de la 
G.V. 

Pressupostos de la G.V. per al 2005 

• Llei 15/2005, de 26/12/05 de la 
G.V. 

Pressupostos de la G.V. per al 2006 

• Llei 11/2006, de 27/12/06 de la 
G.V. 

Pressupostos de la G.V. per al 2007 

• Llei 15/2007, de 27/12/07 de la 
G.V. 

Pressupostos de la G.V. per al 2008 

• Llei 17/2008, de 29/12/08 de la  
G.V. 

Pressupostos de la G.V. per al 2009 
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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 2009 
 
 
Llei 2/2009, de 14 d'abril, de la Generalitat, de Coordinació del Sistema Valencià 
d'Investigació Científica i Desenrotllament (D.O.C.V. Núm. 5.994, de 16 d'abril del 2009) 

 
Antecedents 
 
El dia 19 de febrer del 2007 va tindre entrada en la seu del CES-CV, escrit de l'honorable Sr. 

Conseller de Sanitat, pel que se sol�licitava l'emissió del corresponent dictamen preceptiu a 
l'Avantprojecte de Llei de Garanties de Subministrament de Medicaments, segons el que disposa 
l'article 3, punt 1, apartat a) de la Llei 1/1993, de 7 de juliol, de creació del Comité Econòmic i Social 
de la Comunitat Valenciana. 

 
El dia 25 de juny del 2008 va tindre entrada en la seu del Comité Econòmic i Social de la 

Comunitat Valenciana, escrit de l'honorable conseller d`Educació, pel que se sol�licitava l'emissió, 
amb caràcter d'urgència, del corresponent dictamen preceptiu a l'Avantprojecte de Llei de 
Coordinació del Sistema d'Investigació Científica i Desenrotllament Tecnològic, 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 dia 3 de juliol del 2008 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 Coordinació del 
Sistema d'Investigació Científica i Desenrotllament Tecnològic. A la mateixa va assistir SRA. Mª. 
Amparo Cambrer Olivas, secretària Autonòmica d'Universitat i Ciència (Conselleria d`Educació) i D. 
Jesús Marí Farinós, director general de Política Científica, de la Conselleria d`Educació, explicant el 
contingut de l'esmentat Avantprojecte als membres de la Junta Directiva i responent a les qüestions 
que li van ser plantejades. 

 
Novament, en data 7 de juliol del 2008, es va reunir a València la Junta Directiva per a concloure 

l'elaboració del Projecte de dictamen, que va ser elevat al Ple del dia 18 de juliol del 2008, i aprovat 
per unanimitat, segons allò que s'ha preceptuat en l'article 14.5 del Reglament d'Organització i 
Funcionament del CES-CV.    

L'Avantprojecte de Llei que es va dictaminar constava d'una Exposició de Motius i un total de 26 
articles estructurats en un títol Preliminar i quatre títols amb els seus corresponents capítols, 
Disposició Derogatòria Única i tres Disposicions Finals. 

 
La Llei aprovada va constar de Preàmbul i 27 articles estructurats en un títol Preliminar i quatre 

títols, amb els seus corresponents capítols, Disposició Derogatòria Única i tres Disposicions Finals. 
 

 
Valoració i observacions de caràcter general 
 
Els últims canvis estructurals en el Consell han donat lloc a la divisió de competències en política 

d'i+d+i entre les conselleries d`Educació i d'Indústria, Comerç i Innovació. El Comité Econòmic i 
Social de la Comunitat Valenciana estimava que seria convenient una coordinació de les dites 
competències, a l'entendre que augmentaria l'eficiència en la consecució d'objectius en esta matèria i 
facilitaria la transferència dels resultats obtinguts des dels agents d'investigació cap al teixit social i 
empresarial de la nostra Comunitat. 

 
 

Observacions a l'articulat 



 
En l'article 1 (Objecte i àmbit d'aplicació), el Comité entenia que per a donar una redacció més 

completa de l'objecte de la Llei hauria d'incloure's el terme “difusió” de la investigació científica i el 
desenrotllament tecnològic.   

 
Este article en la llei ha quedat redactat de la manera següent: 
 
Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació 
 

“La present llei té com a objecte establir el marc general per a la promoció, sosteniment i regulació de la 
investigació científica i el desenrotllament tecnològic, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, sobre la base de 
criteris d'excel�lència, qualitat i competitivitat”. 
 
     Respecte a l'article 3 (Fins), el CES-CV proposava l'addició de dos nous apartats g) i h) amb el 
tenor següent: 
 
 “g) Vincular la investigació científica i tecnològica amb l'educació i desenrotllament econòmic de la 
Comunitat.  
h) Promoure un entorn social adequat a l'activitat científica, a la innovació i a l'esperit emprenedor. 
Potenciar les connexions entre els agents del sistema d'I+D, entre ciència i empresa, i, entre entitats 
públiques i privades.” 

 
En la llei l'article té la dicció següent: 
 
Article 3. Fins 
 

“Formen part del Marco d'Investigació i Desenrotllament Tecnològic de la Comunitat Valenciana (MESURES-
TE): 
 
(…) 
 
“g) Vincular la investigació científica i tecnològica amb l'educació i desenrotllament econòmic de la Comunitat 
Valenciana.  
 
h) Promoure un entorn social adequat a l'activitat científica i a l'esperit emprenedor. Potenciar les connexions 
entre els agents del sistema d'I+D i entre entitats públiques i privades.” 
 

L'article 6 (Recursos humans d'investigació), el Comité creia convenient inserir un nou paràgraf 
entre el segon i tercer de l'Avantprojecte de Llei amb la redacció que a continuació es detalla: 
 
“Igualment la Generalitat impulsarà la millora de la carrera investigadora en la Comunitat i el 
reconeixement de l'activitat investigadora per mitjà de mesures que facen atractiva als jóvens 
investigadors la seua professió.” 
 
     Este article en la llei ha quedat redactat de la manera següent: 

 
Article 6. Recursos humans d'investigació 
 
En el segon paràgraf d'este article es conté el tenor següent: 
 

“La Generalitat impulsarà la millora de la carrera investigadora en la Comunitat i el reconeixement de 
l'activitat investigadora per mitjà de mesures que facen atractiva als jóvens investigadors la seua professió.” 

 
     Sobre l'article  7 (Dotació, manteniment i ús de l'equipament i instrumentació 
cientificotecnològica), el Comité, en el segon paràgraf d'este article, entenia més adequat utilitzar el 



terme “s'assignaran” en compte de “es realitzaran”, al referir-se a les dotacions destinades a l'adquisició 
d'equipaments de tecnologia d'avantguarda. 
 
     En la llei la redacció és la següent: 

 
    Article 7. Dotació, manteniment i ús de l'equipament i instrumentació cientificotecnològica 
 
(…) 
 
     “Estes dotacions s'assignaran per mitjà de concurs per convocatòries específiques promogudes per la 
Conferència General de Ciència Tecnològica (CONCITEC) dins del Pla General Estratègic de Ciència i 
Tecnologia de la Comunitat Valenciana (PGECIT)”.  
 
     En l'article 10 (Fins), el Comité estimava oportú incloure un nou apartat g) amb la redacció 
següent: 
 
“g) La transferència del coneixement i la divulgació de la ciència i la tecnologia que haurà d'orientar-se a 
enfortir la cultura científica i tecnològica en el sistema educatiu i en la societat valenciana.” 
 

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

    Article 10. Fins 
     “El Pla General Estratègic de Ciència i Tecnologia de la Comunitat Valenciana (PGECIT) s'orientarà a la 

consecució, entre altres, dels següents objectius d'interés general: 

 

(…) 

 

g) La divulgació de la ciència i la tecnologia que haurà d'orientar-se a enfortir la cultura científica i 

tecnològica en la societat valenciana”. 

 

     En relació a l'article 15 (Finançament), el CES-CV proposava incorporar al final del primer 
paràgraf el text següent: 
 
“…S'impulsarà l'increment gradual dels recursos  pressupostaris destinats a la investigació científica i 
tecnològica, a fi d'aconseguir en l'horitzó del mitjà i llarg termini una inversió per estos conceptes que 
ens aproxime a l'entorn dels països més avançats de la UE.” 
 

La dicció literal en la llei és la següent: 

    Article 15. Finançament 

“El Pla General Estratègic de Ciència i Tecnologia de la Comunitat Valenciana (PGECIT) es finançarà amb 

fons propis de la Generalitat o procedents de l'administració de l'Estat o de la Unió Europea, així com amb 

aportacions d'entitats públiques i privades. S'impulsarà l'increment gradual dels recursos  pressupostaris 
destinats a la investigació científica i tecnològica, a fi d'aconseguir, en l'horitzó del mitjà i llarg termini una 
inversió per estos conceptes que ens aproxime a l'entorn dels països més avançats de la Unió Europea.” 
 
     D'altra banda, estimava més apropiat substituir el terme “impracticabilitat” per l'expressió “que la 
facen inviable”, com així ha sigut incorporat en l'últim paràgraf d'este article. 
 
     Quant a l'article 18 (Funcions), el Comité creia convenient incloure un nou apartat c), que 
suposaria la renumeració dels apartats afectats, amb la redacció següent: 
 
 “c) Proposar àrees i accions prioritàries i d'inversió que demanden atenció i suports especials en 
matèria d'investigació científica, desenrotllament  tecnològic, formació d'investigadors i difusió 
del coneixement científic i tecnològic.” 
 

El text legal aprovat és el que a continuació s'indica: 



    Article 19. Funcions de la Conferència General de Ciència i Tecnologia 

     
(…) 
 

“c) Proposar àrees i accions prioritàries i d'inversió que demanden atenció i suports especials en 
matèria d'investigació científica, desenrotllament tecnològic, formació d'investigadors i difusió 
del coneixement científic i tecnològic.” 

 
     En l'article 19 (Participació de la comunitat científica), en primer lloc, el CES-CV entenia que en 
coherència amb el contingut d'este article caldria afegir en el seu enunciat i contingut als agents 
econòmics i socials més representatius de la nostra Comunitat, quedant com: “article 19. Participació de 
la comunitat científica i dels agents econòmics i socials més representatius de la Comunitat Valenciana”. 
D'altra banda, el Comité estimava que el desplegament reglamentari d'esta Llei, previst en la 
Disposició Final Segona, hauria d'establir els mecanismes de participació, tant de la comunitat 
científica com dels agents socials i econòmics més representatius de la Comunitat Valenciana. 
 
     En la llei este article presenta el següent títol. 
 
     Article 20. Participació de la comunitat científica i dels agents econòmics i socials. 
Llei 9/2009, de 20 de novembre, de la Generalitat, d'Accessibilitat Universal al Sistema de 
Transports de la Comunitat Valenciana (D.O.C.V. Núm. 6.152, de  25 de novembre del 
2009) 

 
Antecedents 
 

     El dia 24 de juliol del 2008 va tindre entrada en la seu del CES-CV, escrit de l'honorable conseller 
d'Infraestructures i Transport, pel que se sol�licitava l'emissió del corresponent dictamen preceptiu a 
l'Avantprojecte de Llei d'Accessibilitat Universal al Sistema de Transports de la Comunitat 
Valenciana, segons el que disposa l'article 3.1.a) de la Llei 1/1993, de 7 de juliol, de creació del Comité 
Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. 

 
     A més del text de l'Avantprojecte de Llei, també es va remetre a este organisme, l'informe 
Justificatiu sobre la necessitat i conveniència d'elaborar la Llei d'Accessibilitat Universal al Sistema de 
Transports de la Comunitat Valenciana i l'informe sobre la Memòria Econòmica que redacta la 
Direcció General de Transports, Ports i Costes per a l'acompanyament en la tramitació administrativa 
de l'Avantprojecte de Llei d'Accessibilitat Universal al Sistema de Transports de la Comunitat 
Valenciana. 

 
     El dia 17 de setembre del 2008, es va reunir a València en sessió de treball la Comissió de Polítiques 
de Protecció Social, a la que va assistir SRA. Mar Martínez Aparicio, Cap d'Àrea de Logística i 
Planificació de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, per a explicar el contingut de l'esmentat 
Avantprojecte als membres de la mateixa i respondre a les qüestions que li van ser plantejades. 

 
     Novament, en data 23 de setembre del 2008, es va reunir a València la dita Comissió per a 
concloure l'elaboració del Projecte de dictamen, que va ser elevat al Ple del dia 26 de setembre del 
2008, i aprovat per unanimitat, segons allò que s'ha preceptuat en l'article 14.5 del Reglament 
d'Organització i Funcionament del CES-CV. 
 
     L'Avantprojecte de Llei que es dictaminava consta de: Exposició de Motius, 53 articles distribuïts 
en 5 capítols amb les seues corresponents Seccions, tres Disposicions Addicionals, Disposició 
Transitòria Única, Disposició Derogatòria Única i cinc Disposicions Finals. 

 
     La Llei aprovada va constar de Preàmbul, 49 articles distribuïts en 5 capítols amb les seues 
corresponents Seccions, sis Disposicions Addicionals, Disposició Transitòria Única, Disposició 
Derogatòria Única i cinc Disposicions Finals. 

 



Valoració i observacions de caràcter general 

     La Llei planteja un període transitori i per esta raó, el CES-CV entén que a l'existir transports 
adaptats, estos haurien de diferenciar-se de la resta per mitjà d'una imatge estandarditzada a manera 
de marca o segell de qualitat reconegut, que identificara l'alt nivell de servici del transport públic en 
la Comunitat Valenciana, diferenciant de forma visible la qualificació de “línia adaptada” per a la 
seua acceptació general per part de tots els col�lectius. 

     El Comité també considera, que igual que s'utilitza en l'article 5 de la Llei, hauria de generalitzar-se 
en tot el text, l'expressió “persones majors”, terme més extensiu i acceptat per tots.  

 
Observacions a l'articulat 
 
L'article 8 (Requisits dels vials destinats als itineraris de vianants), el Comité era conscient de la 

remissió que realitzava la llei al desplegament reglamentari per a la seua execució però creia que 
respecte al paràgraf primer del punt 2, hauria de buscar-se una definició de banda de suficient 
amplària el més concreta possible i d'acord amb l'esperit de la llei. 
 
     Este article en la llei ha quedat redactat de la manera següent: 
 
Article 8. Requisits dels vials destinats als itineraris de vianants.  

 
     2. Els elements assenyalats en l'apartat anterior seran dissenyats amb les dimensions i les 
característiques bàsiques que reglamentàriament es determinen i es permetrà, en tot cas, l'existència 
d'una banda d'amplària mínima d'1,50 metres lliure d'obstacles que garantisca el pas, l'encreuament i 
el gir o canvi de direcció de les persones, independentment de les seues característiques o mig de 
desplaçament, excepte en els supòsits en què no resulte possible, d'acord amb el que s'establisca 
reglamentàriament. 

 
     En l'article 11 (Preferència en els seients i places reservades), el Comité considerava que en el punt 
3 d'este article, s'hauria de preveure un nombre més gran d'espai reservat a les persones en cadires de 
rodes en aquells mitjans de transports públics en què siga possible i permeta la seua ubicació amb 
més seguretat. 

 
    En la llei la redacció ha sigut la següent: 
 
Article 11 (Preferència en els seients i places reservades) 
 
3. En els vehicles de transport públic urbà i interurbà s'haurà de reservar per a persones amb 
discapacitat com a mínim dos seients i espai per a dos cadires de rodes adequadament senyalitzats. 
Estaran situats pròxim a la porta del conductor; en eixe lloc es col�locarà un timbre de parada de fàcil 
accés. L'autobús no iniciarà la marxa fins que la persona amb discapacitat no estiga en l'assentisc 
reservat, ocupe la plaça reservada a la cadira de rodes i estiga degudament ancorat o, si és el cas, el 
conductor se cerciore que este haja baixat totalment del vehicle. 
(…) 
 
     En l'article 14 (Transports de viatgers per carretera), el Comité entenia  que en el paràgraf segon del 
punt 2 d'este article, s'hauria de modificar l'expressió “tal estudi” per la de “el requisit de l'apartat 
anterior”, a fi de donar-li major coherència al text.  
 
     El text aprovat contempla esta modificació. 
 
     En relació a l'article 23 (Mesures per a l'adaptació del sistema de transport), el CES-CV considerava 
que els terminis previstos en este article haurien de començar a comptar a partir de l'entrada en vigor 
de la Llei. 
 



     La dicció literal de l'article és la següent: 
 
Article 23 (Mesures per a l'adaptació del sistema de transport) 
 
    (…) Els terminis assenyalats en este article es començaran a comptar a partir de l'entrada en vigor 
de la disposició reglamentària que desenrotlle la present llei. 
 
     En l'article 32 (del Consell de Participació), el Comité, en relació al punt 1, considerava que en el 
Consell de Participació de transport adaptat de la Comunitat Valenciana, deurien així mateix 
participar els representants de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives i de la 
Federació Valenciana de Municipis i províncies. 
 
 
     El text de la llei aprovat presenta el tenor següent: 
 
Article 32 (del Consell de Participació) 
(…)  
1. El Consell de Participació del Transport Adaptat de la Comunitat Valenciana estarà integrat per 
representants de les Administracions amb competència en les matèries regulades en esta llei, de les 
associacions representatives de les persones majors, de les persones amb discapacitat, d'associacions 
de consumidors, d'empresaris i dels sindicats. 
     Quant a l'article 39 (Quanties i graduació), el CES-CV entenia que en el punt 3 d'este article, referit 
a les sancions, hauria d'aclarir-se l'afecció als particulars, a més de considerar que hauria de referir-se 
a les persones físiques i jurídiques. 
 
     La llei hi ha disposat este article de la manera següent: 
      
Article 38 (Quanties i graduació) 
(…) 
3. Les infraccions comeses per les persones físiques o jurídiques que actuen en règim de concessió o 
autorització, en l'àmbit competencial de l'administració autonòmica, contravenint allò que s'ha 
disposat en la dita concessió o autorització, poden donar lloc, atenent a la gravetat de la infracció, a 
més de a la sanció pecuniària, a la revocació de la dita concessió o autorització. En el mateix cas, si 
l'incompliment es produïx contravenint allò que s'ha disposat en un contracte subscrit amb 
l'administració competent a la rescissió del dit contracte, en els termes establits per la Llei 30/2007, d 
30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 
 

 
Llei 11/2009, de 20 de novembre, de la Generalitat, de Ciutadania Corporativa (D.O.C.V. 
Núm. 6.152, de  25 de novembre del 2009) 
 

Antecedents 
 
     El dia 12 de maig del 2009 va tindre entrada en la seu del Comité Econòmic i Social de la 
Comunitat Valenciana, escrit de l'honorable conseller d´Immigració i Ciutadania, pel que se 
sol�licitava l'emissió del corresponent dictamen preceptiu, amb caràcter d'urgència, a l'Avantprojecte 
de Llei, de la Generalitat, de Ciutadania Corporativa i Acció Social, 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 dia 18 de maig del 2009 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 la 
Generalitat, de Ciutadania Corporativa i Acció Social. A la mateixa va assistir D. Alexandre Català 
Bas, subsecretari de la Conselleria d´Immigració i Ciutadania, explicant el contingut de l'esmentat 
Avantprojecte als membres de la Junta Directiva i responent a les qüestions que li van ser plantejades. 

 



     Novament, en data 22 de maig del 2009, es va reunir a Castelló la Junta Directiva per a concloure 
l'elaboració del Projecte de dictamen, que va ser elevat al Ple del dia 29 de maig del 2009, i aprovat 
per unanimitat, segons allò que s'ha preceptuat en l'article 14.5 del Reglament d'Organització i 
Funcionament del CES-CV. 
 
     L'Avantprojecte de Llei que es va dictaminar constava d'una Exposició de Motius, 30 articles 
estructurats en cinc títols, Disposició Derogatòria Única i dos Disposicions Finals. 
 
     La Llei aprovada va constar de Preàmbul, 30 articles estructurats en cinc títols, Disposició 
Derogatòria Única i dos Disposicions Finals. 
 

Valoració i observacions de caràcter general 
 
     En primer lloc, el Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana va observar que, tant en 
l'Exposició de Motius com en l'articulat del text normatiu que es va dictaminar, s'utilitzaven els 
termes “empreses grans, mitjanes i xicotetes”. El CES-CV entenia que hauria de delimitar-se el seu 
concepte, a l'efecte de l'aplicació d'esta Llei. 
 

Observacions a l'articulat 
 
L'article 10 (Condicions prèvies per a accedir a la Certificació),  el Comité estimava convenient que 

s'aclarira el significat de “document públic” que es referix este article al punt tercer. El CES-CV 
entenia que el dit concepte no hauria de ser excloent d'altres figures reconegudes per determinats 
documents que no són públics. 
 
     Este article en la llei ha quedat redactat de la manera següent: 
 
Article 10. Condicions prèvies per a accedir a la Certificació   
 
(…) 
3. Així mateix, en el cas de grans empreses, estes hauran de disposar de documents que establisquen 
el compromís ètic de l'empresa i que responga als criteris següents: 
a) Claredat: redactat en termes senzills i comprensibles. 
b) Publicitat: havent de comunicar-se dins i fora de l'organització. 
c) Concreció: detallant conceptes i evitant abstraccions. 
d) Actualització: preveient revisions periòdiques. 
e) Obligatorietat: establint mecanismes de resolució de conflictes. 
 
     En l'article 11 (Mèrits valorables per a l'atorgament de la certificació), el Comité proposava 
substituir en l'apartat tercer l'expressió “…del/la”, utilitzant “…de les empreses i professionals que ho 
sol�liciten”. 
 
     L'article aprovat en la llei presenta el tenor següent: 
 
Article 11. Mèrits valorables per a l'atorgament de la certificació  
 
3. Si les accions de les empreses i persones professionals autònomes que ho sol�liciten es trobaren 
incardinades dins d'un pla, programa o conveni determinat, la valoració es limitarà a la verificació de 
l'execució de les accions previstes en l'instrument de què es tracte, així com de la qualitat exigida. 
 
     En relació a l'article 18 (Premi), el CES estimava més adequat emprar el terme “distinció” en 
compte de “premi”, tant en el títol com en el text d'este article. 
 
     D'altra banda, proposava traslladar este article al títol V, relatiu a la informació i reconeixement 
públic de la ciutadania corporativa. 
 



     En la Llei este article s'ha traslladat al títol V i correspon a l'article 25 amb la redacció següent: 
 
Article 25. Distinció 
  
Anualment s'atorgarà una distinció en reconeixement a l'acció social puntual de les empreses o 
persones professionals autònomes, que es regularà reglamentàriament. 
 
     Respecte a l'article 20 (Composició del Consell de Ciutadania Corporativa de la Comunitat 
Valenciana), en primer lloc, el Comité considerava que hauria d'incloure's entre els Vocals del Consell 
de Ciutadania Corporativa de la Comunitat Valenciana a una representació de l'economia social. 
 
     D'altra banda, estimava que hauria d'establir-se reglamentàriament la designació del president, 
vicepresident i secretari del dit Consell. 
 
     Així mateix, el CES-CV considerava que el reglament d'organització i funcionament del Consell de 
Ciutadania Corporativa de la Comunitat Valenciana hauria de contemplar la possibilitat de creació de 
comissions de treball dins de l'esmentat Consell. 
 
     Este article en la llei ha tingut la redacció següent: 
Article 19. Composició del Consell de Ciutadania Corporativa de la Comunitat Valenciana  
 
(…) 
 
5. Els i les vocals s'anomenaran per la presidència, en el número que es determine reglamentàriament, 
en representació de: 
 
d) Les organitzacions del sector de l'economia social més representatives. 
 
     Sobre l'article 25 (Plans Especials de Formació Ciutadana Corporativa), el CES-CV entenia que 
podria comptar-se també amb la col�laboració de les organitzacions sindicals de la nostra Comunitat, 
per a la implementació dels plans especials de formació ciutadana, i eventualment en la seua 
formulació. Per això, el CES-CV, proposava afegir en l'apartat 2 d'este article a “les organitzacions 
sindicals més representatives de la Comunitat Valenciana”. 
 
     En la llei, este article ha quedat redactat de la manera següent; 
 
Article 23. Col�laboració en l'elaboració i implementació 
 

Per a l'elaboració i implementació del Pla Valencià de Ciutadania Corporativa es comptarà amb la 
col�laboració, entre altres, de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de la Comunitat 
Valenciana, col�legis professionals, organitzacions empresarials i sindicals més representatives i 
entitats de la Comunitat Valenciana que actuen en l'àmbit de la ciutadania corporativa. 
 
 
     En l'article 28 (Reconeixement públic de la ciutadania corporativa), per coherència amb el 
contingut de l'apartat 2 d'este article, la referència a la “memòria anual” que es remet al Consell i a les 
entitats i organismes interessats, hauria de substituir-se pel “informe” que fa menció en eixe mateix 
apartat. 
 
     Este article en la llei presenta el tenor següent:  
 
Article 24. Reconeixement públic de la ciutadania corporativa 
 

    2. Només als efectes d'informació i anàlisi, la conselleria competent en matèria de participació 
ciutadana elaborarà anualment un informe del reconeixement i efectes de l'acreditació i difusió de 
l'excel�lència en ciutadania corporativa, amb la col�laboració d'aquelles empreses i persones 



professionals autònomes que hagen obtingut la certificació i que voluntàriament faciliten dades i se 
sotmeten a procediments d'avaluació reglamentàriament previstos a este efecte. L'informe anual serà 
remés al Consell i a les entitats i organismes interessats. 
 
Llei 12/2009, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera 
i d'Organització de la Generalitat (D.O.C.V. Núm. 6.175, de 30 de desembre del 2009) 

 
Antecedents 
 

     El dia 7 d'octubre del 2009 va tindre entrada en la seu del CES-CV, escrit de l'honorable 
vicepresident Segón, conseller d´Economia, Hisenda i Ocupació, pel que se sol�licitava l'emissió del 
corresponent dictamen preceptiu, amb caràcter d'urgència, a l'Avantprojecte de Llei de Mesures 
Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, segons el que disposa 
l'article 3, punt 1, apartat a) de la Llei 1/1993, de 7 de juliol, de creació del Comité Econòmic i Social 
de la Comunitat Valenciana. 

 
     A més del text de l'Avantprojecte de Llei també s'havien remés a este organisme les memòries 
econòmiques i/o justificatives relatives a:  

 
Modificació del Text refós de la Llei 1/2005, de 25 de febrer, de Taxes de la Generalitat 

Valenciana. 
Modificació del règim de les taxes per inspeccions i controls sanitaris d'animals i els seus 

productes, regulats en la Llei 10/1997, de 16 de desembre. 
Modificació de la Llei 13/1995, de 23 de desembre, del Tram Autonòmic del I.R.P.F. 
Modificació de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana. 
Modificació de la Llei 8/1986, de 29 de desembre, de comerç i superfícies comercials. 
Modificació de la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat, sobre protecció dels 

animals de companyia. 
Modificació de l'article 10.8u, lletra a) de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de Creació 

del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 
Modificació de la Llei 9/1997, de 9 de desembre, de creació de l'Institut Cartogràfic. 
Modificació del Decret 41/2002, de 5 de març, pel que es regula el procediment 

d'autorització administrativa i funcionament dels establiments d'òptica de la 
Comunitat Valenciana. 

Modificació de l'article 48 de la Llei 6/1998, de 22 de juny, d'Ordenació Farmacèutica de 
la Comunitat Valenciana. 

Modificació de la Llei 5/1998, de 18 de juny, de Creació de l'Institut Valencià de 
Cinematografia Ricardo Muñoz Suay. 

Modificació de la Llei 9/2000, de 23 de novembre, de Constitució de l'entitat Pública de 
Transport Metropolità de València. 

Modificació de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, d'Espectacles Públics, Activitats 
Recreatives i Establiments Públics. 

Modificació de la Llei 4/2004, de 30 de juny, d'Ordenació del Territori i Protecció del 
Paisatge. 

Modificació de l'article 46 punt 6, de la Llei 10/2006, de 26 de desembre, de Mesures 
Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat.  

Modificació de la Llei 11/2007, de 20 de març, de comunitats de Valencians en l'Exterior. 
Modificacions de la Llei 11/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Participació 

Ciutadana. 
Incorporació de clàusules de pagament ajornat en els projectes d'inversió de les seus 

judicials del Pla denominat JUSTI-SEU. 
Aplicació del preu ajornat a determinats contractes d'infraestructures de ports, aeroports i 

costes i arquitectura i intervencions urbanes. 
Capítol XX de la “Col�laboració i Coordinació en la Planificació i Execució d'obres 

públiques realitzades per la Conselleria competent en matèria d'Infraestructures i 
Transport”. 



 
     De forma immediata el president del CES-CV va convocar la Comissió de Programació Econòmica 
Regional i Planes d'Inversions, a la que se li va traslladar de l'esmentat Avantprojecte de Llei a fi 
d'elaborar l'Esborrany de dictamen, segons disposa l'article 38 del Reglament d'Organització i 
Funcionament del Comité. 

 
     Els dies 8, 16 i 19 d'octubre es va reunir en sessió de treball la Comissió de Programació Econòmica 
Regional i Planes d'Inversions, per a elaborar el Projecte de dictamen a l'Avantprojecte de Llei de 
Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, que va ser 
elevat al Ple del dia 21 d'octubre del 2009, segons allò que s'ha preceptuat en l'article 14.5 del 
Reglament d'Organització i Funcionament del CES-CV, aprovant-se per unanimitat. 

 
     L'Avantprojecte de Llei que es dictaminava consta de: Exposició de Motius, junt amb 24 capítols, 
102 articles, 4 Disposicions Addicionals, Disposició Derogatòria i 2 Disposicions Finals. 

 
El text de la Llei aprovat consta de: Preàmbul, junt amb 27 capítols, 110 articles, 4 Disposicions 

Addicionals, 2 Disposicions Derogatòries i 2 Disposicions Finals. 
 
Valoració i observacions de caràcter general  

 
En primer lloc, el CES-CV va posar de manifest la dificultat que comportava dictaminar un text 

legal tan complex com el que ens ocupa, en un termini tan curt com el previst en el tràmit d'urgència 
sol�licitat per l'Administració i previst en l'article 36 del Reglament d'Organització i Funcionament del 
CES-CV. 

 
De la mateixa manera que en dictàmens anteriors, el CES-CV considerava que la Llei de Mesures 

Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat per a l'any 2010, hauria 
d'incloure únicament les modificacions relatives a les lleis amb repercussió econòmica directa i 
aquelles que siguen d'urgent necessitat adaptació per al funcionament correcte de l'Administració 
autonòmica. La resta hauria de regular-se per lleis més específiques que eviten la dispersió normativa. 
 

Observacions a l'articulat 
 

     En el capítol V (articles 30 a 37). De la Modificació de la Llei 8/1986, de 29 de desembre, 
d'Ordenació del Comerç i Superfícies Comercials de la Comunitat Valenciana i en la Disposició 
Final Primera. Desplegament Reglamentari. Punt 4,  el CES-CV va manifestar que les disposicions 
contingudes en este capítol i en esta disposició final haurien d'adequar-se als requeriments de la 
Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, relativa als servicis en el mercat interior, en el 
sentit de facilitar de manera efectiva la liberalització del mercat i enfortir la seua unitat. 
 
     En l'article 32 (Es modifica l'article 17 de la Llei 8/1986, de 29 de desembre, d'ordenació del Comerç 
i Superfícies Comercials de la Comunitat Valenciana), el CES-CV entenia, dins de la línia general 
expressada en l'observació anterior i encara que pareguera obvi que la modificació i ampliació 
d'establiments no requerira autorització comercial, que seria convenient, per raons de seguretat 
jurídica, incloure-les en l'apartat 1 de l'article 17, a què podria donar-se la redacció següent: “article 
17: 1. Amb caràcter general la instal�lació, modificació i ampliació d'establiments no estarà subjecta a 
règim d'autorització comercial.” Això a més, justificat pel fet que la Llei 8/1986, de 29 de desembre, 
d'ordenació del Comerç i Superfícies Comercials de la Comunitat Valenciana, en la seua actual 
redacció, sí que requerix autorització per als supòsits de modificació i ampliació d'establiments. 

 
     Este article en la llei ha tingut la redacció següent: 
 

Article 34. Es modifica l'article 17 de la Llei 8/1986, de 29 de desembre, d'ordenació del Comerç i 
Superfícies Comercials de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:  
 

Article 17 



 
1. Amb caràcter general la instal�lació, modificació i ampliació d'establiments no estarà subjecte a 
règim d'autorització comercial.  
 
(…) 
 

 
CONCLUSIONS 
 
Des del Gabinet Tècnic del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, s'elabora des de 

ja fa uns quants anys este xicotet informe, que es denomina com la incidència dels dictàmens emesos 
pel CES-CV en les lleis de la Generalitat Valenciana, amb l'objectiu de comparar el contingut dels 
dictàmens i les lleis, publicades, durant l'any 2009, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 
(D.O.C.V.). 

 
La pròpia Llei 1/1993, de 7 de juliol, de creació del Comité, en l'article tercer, disposa que el 

Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, com a institució de la Generalitat Valenciana, 
té encomanada la funció d'emetre dictàmens preceptius i no vinculants sobre els Avantprojectes de 
Llei que elabora el mateix Govern Valencià.  

 
 

     S'ha tingut la possibilitat de mencionar en anteriors memòries com este treball d'anàlisi i 
comparació no té com a fi ser un comentari exhaustiu sobre les lleis, sinó més aïna té previst constatar 
si en els textos legals aprovats, es tenen consideració les recomanacions i els suggeriments que es 
realitzen des del mateix Comité. 

 
També s'ha de dir, com en els últims anys s'ha comprovat com un bon nombre de les 

recomanacions i suggeriments incluyidas en els dictàmens del Comité es prenen en consideració, tant 
pels diputats i diputades de les Corts Valencianes, en el corresponent tràmit parlamentari del projecte 
de llei com pel Consell de la Generalitat, en el moment de proposar i aprovar els Projectes de Llei. 

 
No obstant això, encara que es considera rellevant el fet exposat en l'anterior paràgraf anterior, hui 

en dia encara s'ha de lamentar que existisquen alguns departaments del Govern Valencià que no 
presenten la petició d'emissió dels corresponents dictàmens preceptius i no vinculants. Este fet 
constatat en la pràctica suposa un incompliment del que disposa la Llei de Creació del propi Comité, 
respecte a l'emissió de dictàmens de les matèries de la seua competència i en la repercussió escassa de 
la percepció que tenen els ciutadans valencians i ciutadanes valencianes sobre la ingent i important 
labor que exercix i desenrotlla el CES-CV com a institució de la Generalitat i com a òrgan consultiu. 

 
Per a concloure i finalitzar, es comenta que a pesar dels mitjans materials i humans disposats pel 

Comité, es continua intentant complir amb el que preveuen 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, que es 
referixen a les funcions encomanades al mateix com a òrgan consultiu del Govern Valencià i de les 
institucions públiques de la Comunitat Valenciana. 
 

 
 
 
 
 
 
 


