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MEMÒRIA D'ACTIVITATS - 2011 
 
 
 
 
 
 
“La participació dels agents econòmics i socials en l'activitat pública es configura 
com a corol�lari de tot estat democràtic, i com a dret essencial de les persones i 
els grups que s’hi integren”. 
 
Preàmbul de la Llei 1/1993 de Creació del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Esta Memòria va ser aprovada en la sessió de la Junta Directiva del dia 25 d'abril 

del 2011  
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PRESENTACIÓ 
 
Un any més, al presentar esta Memòria, es dóna compte, a tota la ciutadania 

de la Comunitat Valenciana, de les activitats dutes a terme durant l'any 2011 pel 
Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. Este document de dació 
de comptes va ser aprovat per unanimitat, en la sessió de la Junta Directiva, que 
es va celebrar en la seu de la nostra institució, el passat dia 25 d'abril de 2012, en 
la ciutat de Castelló de la Plana.  

 
L'any passat ja es va anunciar que esta publicació només s'editava en la versió 

electrònica, fent ús de les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
(NTIC), sense renunciar per això, a relatar els assumptes de major importància. 

 
Com és habitual, per mitjà d'esta publicació, s'informa de les activitats més 

rellevants que han ocorregut durant l'exercici i es relacionen, d'una banda, les 
activitats pròpies que organitza el CES-CV i per l'altra, les que ha participat com 
a ens convidat. En l'índex de la mateixa, s'observa que els punts arreplegats es 
refereixen, entre altres, a la naturalesa, la composició, les funcions i els òrgans del 
Comité. 

 
L'any 2011 va ser un any electoral i el fet de dissoldre's les Corts Valencianes 

es reflecteix en la funció d'elaboració i emissió de dictàmens per part del Comité. 
Si l'any 2010 va destacar per la ingent activitat en l'emissió de dictàmens, en 
aquesta ocasió, aquesta funció ha recobrat els paràmetres de la normalitat. L'any 
2011, un total de 7 iniciatives legislatives van ser les que es van dictaminar, que 
van correspondre als següents textos: Estratègia Territorial de la Comunitat 
Valenciana; Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de Governança i 
Coordinació de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana; 
Projecte de Decret Legislatiu que aprova el Text Refós de la Llei de Turisme de la 
Comunitat Valenciana; Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, pel qual s'aprova 
la Carta de Drets Socials de la Comunitat Valenciana; Avantprojecte de Llei de 
Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la 
Generalitat; Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIR) i 
Avantprojecte de Llei Integral, de la Generalitat, contra la Violència sobre la 
Dona de la Comunitat Valenciana. 

 
En relació a la composició del ple del Comité Econòmic i Social de la 

Comunitat Valenciana, s'ha d'apuntar, d'una banda, que a l’haver sigut un any 
electoral, els canvis en els representants del Grup IV, que corresponen a alts 
càrrecs de l'Administració Autonòmica han presentat variacions i respecte a la 
resta, s'ha d'indicar que a partir del mes d'octubre es trobaven en funcions, per 
finalització dels quatre anys de mandat. En este sentit, vull aprofitar per a agrair 
públicament els treballs realitzats en el si d'aquesta institució als Consellers que 
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han deixat d'exercir les seues funcions, en concret a José Manuel Vela Bargues, 
que va ser Secretari Autonòmic d’Economia i Pressupostos de la Conselleria 
d’Economia, Hisenda i Ocupació i a Pilar Amigó Salvi, que va ser Sotssecretària 
de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

 
Quant al contingut de la present Memòria d'Activitats, s'ha de recordar que 

l'estructura d'aquesta ve a coincidir amb les que s'han vingut editant en els 
últims anys. D'aquesta manera, igual que en anys precedents, a més dels annexos 
que es refereixen a la legislació que s'aplica al propi CES-CV i a l'Estudi 
Comparatiu de la Incidència dels Dictàmens que s'emeten pel Comité sobre les 
Lleis de la Generalitat Valenciana, que s'han aprovat durant l'any 2011, per les 
Corts Valencianes, s'insereixen els clàssics cinc Capítols que a continuació es 
resumeixen. 

 
Així doncs, el Capítol Primer inclou la informació de l'any 2011 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'arrepleguen totes les funcions que s'estableixen en la 

normativa aplicable al CES-CV, en concret en la Llei 1/1993, de 7 de juliol, de la 
Generalitat Valenciana, de creació del Comité Econòmic i Social de la Comunitat 
Valenciana i en el Reglament d'Organització i Funcionament, aprovat per Acord 
de 29 de juliol de 1994 com a institució de la Generalitat Valenciana. 

 
El Capítol Tercer tracta les activitats institucionals més importants en les 

quals des del Comité Econòmic i Social s'ha participat i a banda de la present 
Memòria d'Activitats, entre elles, destaquen la presentació de la Memòria sobre 
la Situació Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat Valenciana de l'any 2010 i 
la convocatòria de l'any 2010 dels Premis del Comité Econòmic i Social de la 
Comunitat Valenciana per a Tesis Doctorals. 
 

En el Capítol Quart s'incorporen exhaustivament tots els estudis, publicacions 
i treballs de documentació i arxiu que s'han realitzat durant l'any 2011 des del 
Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. Pel seu especial interès, en 
aquest apartat, es ressalta la Revista de Treball, Economia i Societat, que publica i 
edita el CES-CV des de l'any 1996 en edició impresa i que l'any 2011 va passar a 
editar-se en versió electrònica. 

 
I per a finalitzar, en el Capítol Cinquè s'insereix tota la informació relativa a la 

gestió dels recursos personals i materials, amb les dades sobre el pressupost del 
Comité i els temes relacionats amb l'activitat econòmica d'aquest ens consultiu. 
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La present Memòria, com s'ha indicat anteriorment, conclou amb dos 
annexos. En el primer, s'arreplega la legislació aplicada al Comité Econòmic i 
Social de la Comunitat Valenciana, com a institució de la Generalitat i el segon, 
inclou l'estudi que compara la incidència dels dictàmens del Comité en les lleis 
de la Generalitat Valenciana, que han sigut aprovades per les Corts Valencianes 
durant l'any 2011. 

 
Una ocasió més, per a arribar al punt final , és obligat reconèixer que amb la 

publicació en línia i presentació de la present Memòria d'Activitats, es compleix 
amb el mandat legal que té aquest organisme per a retre comptes davant el 
conjunt de la societat valenciana respecte a les activitats més rellevants dutes a 
terme durant l'any 2011 pel Comité Econòmic i Social de la Comunitat 
Valenciana, així com de les funcions que com a òrgan consultiu de la Generalitat 
Valenciana, li corresponen per llei. Este és el meu desig i tinc el convenciment 
que així es podrà comprovar. 
 
 
 
 
 
 

Castelló, juny del 2012 
 
 
 

Rafael Cerdá Ferrer  
President del CES de la 
Comunitat Valenciana 
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CREACIÓ, NATURALESA,  
FUNCIONS, COMPOSICIÓ, 
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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 (DOGV 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 reflex en el text constitucional i en la norma autonòmica. 

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

següents: 
 

• Actuar com a òrgan consultiu del Govern Valencià i de les institucions 
públiques de la Comunitat Autònoma, en matèria econòmica, sociolaboral i 
d'ocupació, i servirà, per tant, com a 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 reunió i de diàleg dels 

agents socials entre si i del conjunt d'ells amb el Govern Valencià per a la recerca 
de l'acord i del consens. 
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 NATURALESA 
 

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

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

capacitat, disposa d'autonomia orgànica i funcional per tal de complir els seus 
fins, i s’adscriu a la Conselleria de Treball i Afers Socials (articles 1 i 2 de la Llei). 
En l'actualitat, en el nou organigrama del Consell, el CES-CV s'adscriu, per la 
matèria, a la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació. 

 
 

FUNCIONS 
 

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

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

 
• Emetre dictamen previ i vinculant, tal i 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, per iniciativa pròpia o a instància de les institucions abans 

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

una Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i Laboral Valenciana. 
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• Proposar, per iniciativa pròpia, recomanacions dirigides al Govern Valencià 
en l'àmbit de les seues competències. 

 

 
COMPOSICIÓ 
 

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

 
La distribució d’aquests 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 Afers Socials (o conselleries que tinguen 
competència en les dites matèries), per tal que eleven la proposta al Govern 
Valencià per al seu nomenament. 

 
Els representants del Grup IV són nomenats pel Consell Valencià a proposta 

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

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

anys, renovable per períodes d’igual durada.  
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La condició de membre del Comité és incompatible amb l'exercici de 
qualsevol càrrec o activitat que impedisca o menyscabe l'acompliment de les 
funcions que li són pròpies. 
 
 
ÒRGANS 
 

El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana es regeix 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 
 

Màxim òrgan decisori de la institució, integrat per la totalitat dels seus 
membres, sota la direcció del president i 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 despeses de la institució, 
de dictàmens, informes, estudis i recomanacions que ha d'emetre el Comité i dels 
programes anuals d'actuació; la constitució de les comissions de treball amb 
l'establiment del règim ordinari de sessions i la designació i separació dels seus 
càrrecs als representants del Comité en els organismes o entitats on calga estar 
representat. 
 
Junta Directiva 
 

Integrada pel president, assistit pel/la secretari/a i per dos membres, 
representants de cadascun dels grups que integren el Comité, té atribuïdes, entre 
altres, les següents competències: elaboració de l'avantprojecte anual de despeses 
i del projecte de memòria anual; direcció i control de l'execució del pressupost; 
determinació sobre la tramitació d'escrits i sol�licituds dirigides a la institució; 
resolució d'aquelles qüestions que li siguen sotmeses a la seua consideració i 
qualsevol altra que la Llei o Reglament puga atribuir-li, així com les restants que 
no estiguen atribuïdes a un òrgan específic. 
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Comissions de Treball 
 
La Llei de Creació del Comité Econòmic i Social establix que el dit organisme 

podrà crear les comissions de treball o assessores que estime oportú per al 
compliment dels seus fins, i establix en 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 desenvolupament reglamentari de l’esmentat article 16 ha 

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

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

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

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

 
Totes les comissions de treball estan compostes per huit membres, dos per 

cadascun dels grups representats en el Comité, d'acord amb els criteris de 
proporcionalitat que exigeix la Llei i el Reglament. 
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ÒRGANS UNIPERSONALS 
 
El/la president/a 
 

Exerceix la legal representació del Comité, convoca, presidix i modera les 
sessions del Ple i la Junta Directiva, fixa l'ordre del dia, visa les actes i ordena, en 
el seu 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 despeses i de contractació de serveis i té competència absoluta per a contractar 
i acomiadar el personal al servei del Comité. 

 
El/la president/a del Comité Econòmic i Social és nomenat/da 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 quartes dels seus membres. 
 
Els/les vicepresidents/es  

 
El Comité té dos vicepresidents/tes, escollits/des pel Ple d'entre els membres 

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

 
Substituiran el president en els supòsits de vacant, absència o malaltia i 

establiran un torn anual entre els dos vicepresidents, començant per aquell que la 
Junta Directiva designe. Exerciran les funcions que expressament els delegue 
el/la president/a i seran informats regularment pel mateix sobre 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/tes 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/de la vicepresident/a 
s'estendrà fins que finalitze el període quadriennal en curs, sempre que no hi 
haja 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 seus acords. 
 



Memòria d’Activitats 2011 

 

 19

Entre les seues funcions es troba la de l'exercici de la direcció administrativa i 
tècnica dels serveis del Comité; assistència, amb veu però sense vot, a les sessions 
del Ple i de la Junta Directiva, estendre les actes i autoritzar-les amb la seua 
signatura; arxiu i custodia de la documentació del Comité; elaboració de 
l'Avantprojecte de Pressupost Anual; ser depositaria dels fons del Comité i 
exercir 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 nomenat/da, lliurement, pel Govern Valencià, a proposta dels consellers 

que tenen competència en Economia i en Ocupació, i ha de comptar amb el 
suport, almenys, de dos terços dels membres del Comité. 

 
És substituït/da, 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 mitjançant sessions, tant del Ple, com de la Junta Directiva i de 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 d’aquets òrgans. També podran fer-ho aquells experts que haja 
convocat el/la president/a 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 i poden, en casos en què així s'acorde, 
ser la votació nominal o secreta en aquelles qüestions que afecten personalment 
els membres del Comité. 
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Tots els membres del Comité poden presentar esmenes, individual o 
col�lectivament, en les comissions o en el Ple, cosa què podrà fer-se fins a un dia 
abans de l'inici de la sessió de què es tracte i acompanyat d'un breu justificant 
amb indicació 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 mitjançant vots 

particulars que es podran formular de forma individual o col�lectiva. 
 
De les sessions del Ple i de la 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. Igualment poden ser 

convocades sessions extraordinàries pel/la president/a, 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/la president/a i el/a secretari/a. Els 
seus acords s'adopten per majoria absoluta dels membres presents en la sessió, 
excepte per a l'aprovació de dictàmens o recomanacions per a la qual es requerix 
la majoria favorable de tres quints del número legal dels seus membres. 

 
Junta Directiva 

 
Sota la direcció del/la president/a, es reunix en sessió ordinària, almenys, 

una vegada al mes, si bé pot ser convocada de forma extraordinària totes les 
vegades que fóra necessàri. 

 
Per a la seua vàlida constitució és necessàri 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 cas d'aprovació de dictàmens, 
l'acord requerirà el vot favorable dels dos terços dels seus membres. 
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Comissions de Treball 
 

En la seua sessió constitutiva, determinaran les normes de convocatòria i el 
seu funcionament, 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 elegirà, entre els seus membres, un/a president/a i 
un/a vicepresident/a. 

 
Les tasques de les comissions comptaran amb l'assistència dels serveis tècnics 

i administratius del Comité. 
 
 
DICTÀMENS 
 

De les funcions encomanades al Comité Econòmic i Social de la Comunitat 
Valenciana es destaca, sens dubte, l'emissió de dictàmens preceptius, previs i no 
vinculants sobre els Avantprojectes de Llei que regulen matèries 
socioeconòmiques, i que siguen competència de la Comunitat Valenciana. 

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

superior a trenta i aquest s’entendrà evacuat si transcorre el corresponent termini 
sense que s'haja emés el dictamen. 

 
El procediment ordinari per a l'emissió de dictamen consta de les següents 

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

Directiva la trasladará 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 nomenarà un o més ponents perquè formulen la 

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

serà lliurat al/la president/a del Comité per a la seua inclusió en l'ordre del 
dia de la següent sessió del Ple, en la qual el/la president/a de la comissió 
exposarà l'acord d’aquesta. 

 
• El/la president/a del Comité, en el cas que no hi haguera el consens 

necessari, podrà proposar al Ple un nou estudi per a la Comissió de Treball. 
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• En el Ple, darrere la intervenció del ponent, es debatran les esmenes o vots 
particulars a la totalitat i es procedirà a la votació dels texts alternatius; si cap 
d'ells tinguera èxit es durà a terme el debat i la votació de les esmenes i vots 
particulars parcials. 

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

sotmés a votació. 
 
• Si no s’aprovara el text final, per Acord del Ple podrà ser remés a la comissió 

corresponent per a nou estudi, designar un altre ponent o, en el seu cas, si no 
s'arribara a 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'arribara a la majoria necessària, els parers del Ple del Comité 

s'expressaran sota la denominació "Dictamen del CES-CV", es documentarà 
per separat cadascun d'ells, es distingiran els seus antecedents, la valoració 
efectuada i les conclusions amb la signatura del/la secretari/a i el vistiplau 
del seu/de la seua president/a i s’acompanyarà necessàriament els vots 
particulars si n’hi haguera.  

 
• Emés el dictamen, es donarà trasllat del mateix al sol�licitant i es farà públic.  
 
 
GRUPS DEL COMITÉ 
 

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

 
Els expressats grups comptaran amb el suport tècnic i administratiu necessari 

per a l’acompliment 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.  
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En el segon trimestre de l'any, el/la president/a, 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. 

 
Malgrat 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 contará, 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. Aquest 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, cal dur-se a terme mitjançant 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. 
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FITXES 

 
COMPOSICIÓ DEL PLE A 31/12/2011 
 
PRESIDÈNCIA SECRETÀRIA GENERAL 
Sr. Rafael Cerdá Ferrer Sra. María José Adalil Hinarejos 
 

VICEPRESIDÈNCIES 
 
Sr. Manuel Picó Tormo Grup I / CCOO-PV 
Sr. Rafael Montero Gómis Grup II / CIERVAL 
 
 
MEMBRES DELS GRUPS DEL COMITÉ  
 
Grup I - ORGANITZACIONS SINDICALS  
 
Sra. Mª Teresa Montaner Soria UGT- PV 
Sr. Constantino Calero Vaquerizo UGT- PV 
Sr. Juan José Ortega Sánchez UGT- PV 
Sra. Eva Hernández López CCOO-PV 
Sr. Manuel Picó Tormo CCOO-PV 
Sra. Ofelia Vila Hernández CCOO-PV  
Sr. Josep Tomás Marrades CCOO-PV 

 
 
Grup II - ORGANITZACIONS EMPRESARIALS 
 
Sr. Rafael Montero Gómis CIERVAL 
Sr. Javier López Mora CIERVAL 
Sr. Arturo Cerveró Duato CIERVAL 
Sr. Pedro Méndez Reyes CIERVAL 
Sr. Fernando Romero Bru CIERVAL 
Sr. Alejandro Soliveres Montañés CIERVAL 
Sr. Enrique Soto Ripoll CIERVAL 
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Grup III - ALTRES ENTITATS 
 
Sr. Pascual Romero Martínez Economia Social. Confederació de 

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

Agricultors (ASAJA). 
Sra. Asunción Francés Camarena Federació de Mestresses de Casa i 

Consumidors TYRIUS. 
Sr. Ángel Villanueva Pareja Federació Valenciana de Caixes d'Estalvi. 
Sr. José Antonio Redorat Fresquet Federació Valenciana de Municipis i 

Províncies. 
Sr. Salvador Orero Porres Federació Provincial de Confraries de 

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

Navegació. 

 
Grup IV - ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA 
 
Sr. Luis Lobón Martín Secretari Autonòmic de Turisme i Projectes 

Estratègics. Conselleria de Turisme, 
Cultura i Esport. 

Sr. José Manuel Vela Bargues Secretari Autonòmic d'Economia i 
Pressupostos. Conselleria d'Economia, 
Hisenda i Ocupació. Fins el 31 de maig de 
2011 

Vacant A partir de l’1 de juny de 2011. 
Sr. Román Ceballos Sancho Secretari Autonòmic de Formació i 

Ocupació. Conselleria d’Educació, 
Formació i Ocupació. 

Sr. José Miguel Escrig Navarro  Sotssecretari de la Conselleria d'Economia, 
Hisenda i Ocupació. 
Actualment Secretari Autonòmic 
d’Hisenda i Pressupostos. Conselleria 
d’Hisenda i Administració Pública. 

Sra. Pilar Amigó Salví  Sotssecretària de la Conselleria 
d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Fins el 
31 de maig de 2011. 

Vacant A partir de l’1 de juny de 2011. 
Sr. Salvador Serrano García Expert de l'Administració. 
Sr. Miguel Ángel Trilles Cano  Expert de l'Administració. 
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COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA A 31/12/2011 
 
 
PRESIDENT   
 
Sr. Rafael Cerdá Ferrer 

  

   
VICEPRESIDENTS   
 
Sr. Manuel Picó Tormo 

 
Grup I 

 
CCOO-PV 

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

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

Cooperatives de la Comunitat 
Valenciana. 

Sr.  Salvador Serrano García Grup IV Expert de l'Administració 
Sr. José Miguel Escrig Navarro Grup IV Secretari Autonòmic d’Hisenda i 

Pressupostos. Conselleria 
d'Hisenda i Administració Pública. 

 
SUPLENTS 

 
Grup I Sr. Constantino Calero 

Vaquerizo 
UGT-PV  

 Sra. Ofelia Vila Hernández CCOO-PV  
Grup II Sr. Enrique Soto Ripoll 

Sr. Fernando Romero Bru 
CIERVAL 
CIERVAL 

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

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

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

Secretari Autonòmic de Turisme i 
Projectes Estratègics. Conselleria 
de Turisme, Cultura i Esport. 
Expert de l'Administració. 
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COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS DE TREBALL DEL CES 
 
COMISSIÓ DE PROGRAMACIÓ ECONÒMICA REGIONAL I PLANS 
D'INVERSIONS 
 
PRESIDENT   
 
Sr. Rafael Montero Gómis 

 
Grup II 

 
CIERVAL 

 
VICEPRESIDENT 

  

 
Sr. Juan José Ortega Sánchez  

 
Grup I 

 
UGT-PV  

   
VOCALS   
 
Sr. Juan José Ortega Sánchez 

 
Grup I 

 
UGT-PV  

Sr. Manuel Picó Tormo Grup I CCOO-PV 
Sr. Enrique Soto Ripoll Grup II CIERVAL 
Sr. Vicente Casañ Casañ Grup III Consell de Cambres de Comerç. 
Sr. Ángel Villanueva Pareja Grup III Federació Valenciana de Caixes 

d'Estalvi. 
Sr. Miguel Ángel Trilles Cano Grup IV Expert de l'Administració. 
Sr. José Manuel Vela Bargues. 
Fins el 31 de maig de 2011. 
Vacant a partir de l’1 de juny 
de 2011. 

Grup IV Secretari Autonòmic d'Economia i 
Pressupostos. 

 
SUPLENTS 

 
Grup I Sra. Mª Teresa Montaner Soria UGT-PV  
 Sra. Eva Hernández López  CCOO-PV  
Grup II Sr. Javier López Mora 

Sr. Fernando Romero Bru 
CIERVAL 
CIERVAL 

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

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

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

Secretari Autonòmic d’Hisenda i 
Pressupostos. Conselleria 
d’Hisenda i Administració Pública. 
Expert de l'Administració. 
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COMISSIÓ DE POLÍTICA INDUSTRIAL 
 
PRESIDENT   
 
 

 
 

 
 

 
VICEPRESIDENT 

  

 
 

  

 
VOCALS 

  

 
Sr. Constantino Calero Vaquerizo 
Sr. Josep Tomás Marrades 

 
Grup I 
Grup I 

 
UGT-PV  
CCOO-PV  

Sr. Alejandro Soliveres Montañés Grup II CIERVAL 
Sr. Pedro Méndez Reyes Grup II CIERVAL 
Sr. Vicente Casañ Casañ Grup III Consell de Cambres de Comerç. 
Sr. Ángel Villanueva Pareja Grup III Federació Valenciana de Caixes 

d'Estalvis. 
Sr. Miguel Ángel Trilles Cano Grup IV Expert de l'Administració. 
Sr. Luis Lobón Martín Grup IV Secretari Autonòmic de Turisme 

i Projectes Estratègics. 
Conselleria de Turisme, Cultura i 
Esport 

 
SUPLENTS 

 
Grup I Sr. Juan José Ortega Sánchez   UGT-PV  
 Sra. Ofelia Vila Hernández  CCOO-PV  
Grup II Sr. Enrique Soto Ripoll 

Sr. Fernando Romero Bru 
CIERVAL 
CIERVAL 

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

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

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

Secretari Autonòmic de Formació i 
Ocupació. Conselleria d’Educació, 
Formació i Ocupació. 
Expert de l'Administració. 



Memòria d’Activitats 2011 

 

 29

COMISSIÓ DE POLÍTIQUES DE PROTECCIÓ SOCIAL 
 
PRESIDENT   
Sra. Eva Hernández López Grup I CCOO-PV  
 
VICEPRESIDENT 

  

Sr. Pedro Méndez Reyes  Grup II CIERVAL 
   
VOCALS   
   
Sra. Eva Hernández López Grup I CCOO-PV  
Sr. Constantino Calero Vaquerizo Grup I UGT-PV  
Sr. Pedro Méndez Reyes  Grup II CIERVAL 
Sr. Arturo Cerveró Duato Grup II CIERVAL 
Sra. Asunción Francés Camarena Grup III Federació de Mestresses de Casa 

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

Municipis i Províncies. 
Sr. Román Ceballos Sancho Grup IV Secretari Autonòmic de Formació 

i Ocupació. Conselleria 
d’Educació, Formació i Ocupació  

Sr. Luis Lobón Martín Grup IV Secretari Autonòmic de Turisme 
i Projectes Estratègics. 
Conselleria de Turisme, Cultura i 
Esport. 

 
SUPLENTS 

 
Grup I Sr. Juan José Ortega Sánchez   UGT-PV  
 Sr. Manuel Picó Tormo CCOO-PV  
Grup II Sr. Fernando Romero Bru 

Sr. Javier López Mora 
CIERVAL 
CIERVAL 

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

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

Grup IV Sr. Miguel Ángel Trilles Cano Expert de l'Administració. 
 Sr. José Miguel Escrig Navarro Secretari Autonòmic de Turisme i 

Projectes Estratègics. Conselleria 
de Turisme, Cultura i Esport.  

 



CES Comunitat Valenciana 

 

 30 

COMISSIÓ DE PROGRAMACIÓ TERRITORIAL I MEDI AMBIENT 
 
PRESIDENT   
Sr. Javier López Mora Grup II CIERVAL 
 
VICEPRESIDENT 

  

Sra. Ofelia Vila Hernández Grup I CCOO-PV  
 
VOCALS   
   
Sra. Mª Teresa Montaner Soria Grup I UGT-PV  
Sra. Ofelia Vila Hernández Grup I CCOO-PV  
Sr. Enrique Soto Ripoll Grup II CIERVAL 
Sr. Javier López Mora Grup II CIERVAL 
Sr. José Antonio Redorat 
Fresquet Grup III 

Federació Valenciana de Municipis 
i Províncies. 

Sr. Vicente Casañ Casañ Grup III Consell de Cambres de Comerç. 
Sra. Pilar Amigó Salví 
Fins el 31 de maig de 2011. 
Vacant a partir de l’1 de juny 
de 2011. 

Grup IV Sotsecretària de la Conselleria 
d'Agricultura, Pesca i Alimentació. 

Sr. Salvador Serrano García Grup IV Expert de l'Administració. 
 
SUPLENTS 

 
Grup I Sr. Juan José Ortega Sánchez UGT-PV  
 Sra. Eva Hernández López CCOO-PV 
Grup II Sr. Alejandro Soliveres 

Montañés 
Sr. Fernando Romero Bru 

 
CIERVAL 
CIERVAL 

Grup III Sra. Asunción Francés 
Camarena 

Federació de Mestresses de Casa i 
Consumidors TYRIUS. 

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

Grup IV Sr. Miguel Ángel Trilles Cano Expert de l'Administració. 
 Sr. José Miguel Escrig Navarro Secretari Autonòmic d’Hisenda i 

Pressupostos. Conselleria 
d’Hisenda i Administració Pública 
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COMISSIÓ DE RELACIONS LABORALS, COOPERACIÓ I 
OCUPACIÓ 
 
PRESIDENT   
 
 

  

 
VICEPRESIDENT 

  

 
 

 
 

 
 

VOCALS   
 
Sra. Mª. Teresa Montaner Soria  

 
Grup I 

 
UGT-PV  

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

Cooperatives de la Comunitat 
Valenciana. 

Sr. José Antonio Redorat 
Fresquet 

Grup III Federació Valenciana de Municipis 
i Províncies. 

Sr. Miguel Ángel Trilles Cano Grup IV Expert de l'Administració. 
Sr. Román Ceballos Sancho Grup IV Secretari Autonòmic de Formació i 

Ocupació. Conselleria d’Educació, 
Formació i Ocupació. 

 
SUPLENTS 

 
Grup I Sr. Juan José Ortega  Sánchez UGT-PV  
 Sra. Ofelia Vila Hernández CCOO-PV  
Grup II Sr. Arturo Cerveró Duato 

Sr. Rafael Montero Gomis 
CIERVAL 
CIERVAL 

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

 Sr. Vicente Casañ Casañ Consell de Cambres de Comerç. 
Grup IV Sr. Salvador Serrano García Expert de l'Administració. 
 Sr. Luis Lobón Martín Secretari Autonòmic de Turisme i 

Projectes Estratègics. Conselleria 
de Turisme, Cultura i Esport. 
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D'acord amb el que preveu l'article 2 de la Llei de Creació, el Comité 
Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana ha exercit la funció consultiva pel 
que fa a l'activitat normativa del Govern Valencià en matèries econòmiques, 
sociolaborals i d'ocupació i ha emés 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 d’aquesta Llei. 

   
Així mateix, ha elevat el Govern Valencià la Memòria Anual corresponent a 

l'any 2010, en la que s'exposen les seues consideracions sobre la Situació 
Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat Valenciana.  
 
 
 
ASSUMPTES SOTMESOS A CONSULTA DEL COMITÉ 
 
• Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV). 

• Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de Governança i Coordinació de la 
Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana. 

• Projecte de Decret Legislatiu que aprova el Text Refós de la Llei de Turisme 
de la Comunitat Valenciana. 

• Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, pel qual s'aprova la Carta de Drets 
Socials de la Comunitat Valenciana. 

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

• Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIR). 

• Avantprojecte de Llei Integral, de la Generalitat, contra la Violència sobre la 
Dona de la Comunitat Valenciana. 



CES Comunitat Valenciana 

 

 36 

FITXES 

 
SESSIONS DEL PLE DEL COMITÉ 
 
Data: 04/02/2011 Caràcter: Ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* S'aprova per unanimitat el calendari de reunions i actuacions del CES-CV per a 
l'any 2011. 

* S'aprova per unanimitat l'Informe 1/10 sobre l'Estratègia Territorial de la 
Comunitat Valenciana (ETCV). 

 
Data: 11/03/2011 Caràcter: Ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* Es ratifica per unanimitat l'aprovació dels Comptes Anuals del CES-CV de 
l'exercici 2011. 

* S'aprova per unanimitat el Dictamen 1/11 a l'Avantprojecte de Llei de Governança 
i Coordinació de la Investigació Sanitària i Bioquímica de la Comunitat Valenciana. 

 

Data: 27/05/2011 Caràcter: Ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* S’aprova per unanimitat el Dictamen 2/11 al Projecte de Decret Legislatiu que 
aprova el Text Refós de la Llei de Turisme de la Comunitat Valenciana. 

* S'aprova per unanimitat la Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i Laboral de la 
Comunitat Valenciana 2010. 

 
Data: 12/07/2011 Caràcter: Ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* Es ratifica el Pressupost del CES-CV per a l'exercici 2012. 

 

Data: 17/09/2011 Caràcter: Ordinari 

Principals Assumptes Tractats 
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* S'aprova per unanimitat el Dictamen 4/11 a l'Avantprojecte de Llei de Mesures 
Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat.  

 
Data: 12/12/2011 Caràcter: Ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* S'informa que una vegada finalitzada la sessió plenària, es lliuraran els premis 
que el CES-CV concedeix a les Tesis Doctorals, 2010. 

* Es ratifiquen els acords adoptats per la Junta Directiva. 

* S'aprova per unanimitat l'Informe 1/11 al Pla Integral de Residus de la Comunitat 
Valenciana (PIR). 
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SESSIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
Data: 21/01/2011 

Principals Assumptes Tractats 

* S'aprova per unanimitat el calendari de reunions. 

* També s'aprova per unanimitat el calendari d'actuacions. 

* S'inicien els treballs d'elaboració de l'Esborrany d'Informe sobre l'Estratègia 
Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV). 

 
Data: 26/01/2011 

Principals Assumptes Tractats 

* Finalitzen els treballs d'elaboració de l'Esborrany d'Informe sobre l'Estratègia 
Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV). 

 
Data: 04/02/2011 

Principals Assumptes Tractats 

* S'aprova l'Esborrany de l'Índex de la “Memòria sobre la Situació 
Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat Valenciana, 2010”. 

* S'aprova l'Estat d'Execució del Pressupost del CES-CV, 2010. 

 
Data: 04/03/2011 

Principals Assumptes Tractats 

* S'inicien els treballs de l'Esborrany de Dictamen a l'Avantprojecte de Llei de 
Governança i Coordinació de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat 
Valenciana. 

 
Data: 09/03/2011 

Principals Assumptes Tractats 

* El President informa que s'ha prorrogat el contracte d'impressió de publicacions amb la 

impremta habitual. 

* S'aproven per unanimitat els Comptes del CES-CV corresponents a l'exercici 2010. 
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* Finalitzen els treballs d'elaboració de l'Esborrany de Dictamen a l'Avantprojecte de Llei 

de Governança i Coordinació de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat 

Valenciana. 

 

Data: 15/04/2011 

Principals Assumptes Tractats 

* S'aprova per unanimitat ratificar la composició del Tribunal Qualificador dels 
Premis CES-CV per a Tesis Doctorals, Convocatòria 2010, que en aquesta edició 
estarà format per: Sra. Aranzazu Calçada González, Sra. Mª. Luz Marco Aledo, 
Sr. Enrique de Miguel Fernández i Sr. Vicente Orts Ríos. 

* S'inicien els treballs de realització de la “Memòria sobre la Situació 
Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat Valenciana, 2009”. 

 
Data: 28/04/2011 

Principals Assumptes Tractats 

* El President informa que, després de la consulta a la Consellera de Turisme, el 
Dictamen al Projecte de Decret Legislatiu que aprova el Text Refós de la Llei de 
Turisme, es tractarà en el Ple d'aprovació de la Memòria  

* S'aprova per unanimitat el text presentat de la “Memòria d'Activitats del CES-
CV, 2010”. 

* S'aprova l'Estat d'Execució del Pressupost del CES-CV, 2011. 

* Prossegueixen els treballs de realització de la ”Memòria sobre la Situació 
Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat Valenciana, 2010”. 

 
Data: 09/05/2011 

Principals Assumptes Tractats 

* Continuen els treballs de realització de la ”Memòria sobre la Situació 
Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat Valenciana, 2010”. 

 
Data: 13/05/2011 

Principals Assumptes Tractats 

* Prossegueixen els treballs de realització de la ”Memòria sobre la Situació 
Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat Valenciana, 2010”. 
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Data: 17/05/2011 

Principals Assumptes Tractats 

* Continuen els treballs de realització de la�”Memòria sobre la Situació 
Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat Valenciana, 2010”. 

 
Data: 23/05/2011 

Principals Assumptes Tractats 

* Prosseguixen els treballs de realització de la�”Memòria sobre la Situació 
Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat Valenciana, 2010”. 

 
Data: 27/05/2011 

Principals Assumptes Tractats 

* Finalitzen els treballs de realització de la�”Memòria sobre la Situació 
Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat Valenciana, 2010”. 
 
Data: 21/06/2011 

Principals Assumptes Tractats 

* El President informa que la presentació de la Memòria es concretarà després de 
l'audiència amb el Molt Honorable President de la Generalitat. 

* S'aprova l'Estat d'Execució del Pressuposat CES-CV 2011. 

* S'acorda proposar possibles informes a iniciativa pròpia pels membres de la 
Junta Directiva. 

 
Data: 12/07/2011 

Principals Assumptes Tractats 

* S'acorda com a Informe a iniciativa pròpia el tema de les infraestructures a la 
Comunitat Valenciana, referides al transport. 

* S'aprova el Pressupost del CES-CV, 2011. 

* El President manifesta que des de la Conselleria de Benestar Social s'ha 
sol�licitat al CES-CV la col�laboració en una investigació en Inclusió Social i 
s'acorda que en la pròxima Junta Directiva es concrete aquesta col�laboració per 
part de la Conselleria. 
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Data: 14/09/2011 

Principals Assumptes Tractats 

* Es concreta la col�laboració del CES-CV en l'Informe sobre “II Pla per a la 
Inclusió i Prevenció de l'Exclusió Social (PIPES) a la Comunitat Valenciana 2011-
2013”. 

* S'aprova l'índex d'aquest Informe a iniciativa pròpia.  
 
Data: 16/11/2011 

Principals Assumptes Tractats 

* El President informa que els Premis Tesis Doctorals 2010 han recaigut en la Sra. 
María Ángeles Burgos Giner, per la seua obra “Els complements salarials en la 
negociació col�lectiva” i en la Sra. Laura Ballester Miquel, per la seua Tesi 
“Impacte de les variacions dels tipus d'interès en la distribució de rendiments de 
les accions bancàries espanyoles”. Així mateix comunica que coincidint amb el 
Ple del 12 de desembre, es farà lliurament d'aquests Premis. 

* Prossegueixen els treballs d'elaboració de l'esborrany d'Informe a iniciativa 
pròpia sobre “Infraestructures de Transport a la Comunitat Valenciana: 
competitivitat i sostenibilitat”. 
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SESSIONS DE LES COMISSIONS DE TREBALL 
 
SESSIONS DE LA COMISSIÓ DE PROGRAMACIÓ TERRITORIAL I 
MEDI AMBIENT 
 
Data: 22/11/2011 

Principals Assumptes Tractats 

* S'inicien els treballs d'elaboració de l'Esborrany d'Informe al Pla Integral de 
Residus de la Comunitat Valenciana (PIR). 

 
Data: 02/12/2011 

Principals Assumptes Tractats 

* Finalitzen els treballs d'elaboració de l'Esborrany d'Informe al Pla Integral de 
Residus de la Comunitat Valenciana (PIR). 

 



Memòria d’Activitats 2011 

 

 43

SESSIONS DE LA COMISSIÓ DE PROGRAMACIÓ ECONÒMICA 
REGIONAL I PLANES D'INVERSIONS 
 
Data: 09/05/2011 

Principals Assumptes Tractats 

* S'inicien els treballs d'elaboració de l'Esborrany de Dictamen al Projecte de 
Decret Legislatiu que aprova el Text Refós de la Llei de Turisme de la Generalitat 
Valenciana. 

 

Data: 17/05/2011 

Principals Assumptes Tractats 

* Finalitzen els treballs d'elaboració de l'Esborrany de Dictamen al Projecte de 
Decret Legislatiu que aprova el Text Refós de la Llei de Turisme de la Generalitat 
Valenciana. 

 
Data: 07/10/2011 

Principals Assumptes Tractats 

* 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. 

 
Data: 10/10/2011 

Principals Assumptes Tractats 

* Prossegueixen 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. 

 

Data: 10/10/2011 

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. 
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SESSIONS DE LA COMISSIÓ DE POLÍTICA INDUSTRIAL 
 
 
AL LLARG DE L'ANY 2011 NO HA SIGUT CONVOCADA ESTA COMISSIÓ 
EN CAP OCASIÓ. 
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SESSIONS DE LA COMISSIÓ DE RELACIONS LABORALS, 
COOPERACIÓ I OCUPACIÓ 
 
 
AL LLARG DE L'ANY 2011 NO HA SIGUT CONVOCADA ESTA COMISSIÓ 
EN CAP OCASIÓ. 
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SESSIONS DE LA COMISSIÓ DE POLÍTIQUES DE PROTECCIÓ 
SOCIAL 
 
Data: 20/12/2011 

Principals Assumptes Tractats 

* S'inicien els treballs d'elaboració de l'Esborrany de Dictamen a l'Avantprojecte de 
Llei, Integral contra la Violència sobre la Dona de la Comunitat Valenciana. 

* S'inicien els treballs d'elaboració de l'Esborrany de Dictamen a l'Avantprojecte de 
Llei, de la Generalitat Valenciana pel qual s'aprova la Carta de Drets Socials de la 
Comunitat Valenciana. 

 
Data: 27/12/2011 

Principals Assumptes Tractats 

* Finalitzen els treballs d'elaboració de l'Esborrany de Dictamen a l'Avantprojecte 
de Llei, Integral contra la Violència sobre la dona de la Comunitat Valenciana. 

* Conclouen els treballs d'elaboració de l'Esborrany de Dictamen a l'Avantprojecte 
de Llei, de la Generalitat Valenciana pel qual s'aprova la Carta de Drets Socials de la 
Comunitat Valenciana. 
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DICTÀMENS EMÉSOS L'ANY 2011 

 

Denominació Informe 1/10 a l'Estratègia Territorial de 
Comunitat Valenciana (ETCV) 

Remitent Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme 
i Habitatge 

Data d'entrada en el CES 29 de desembre de 2010 
Elaboració de la proposta de 
dictamen 

Junta Directiva, en funcions de Comissió de 
Treball  

Emissió Ple del 4 de febrer del 2011 
Vots particulars presentats 
al dictamen 

Cap 

 

Denominació Dictamen 1/11 a l'Avantprojecte de Llei, de la 
Generalitat, de Governança i Coordinació de la 
Investigació Sanitària i Biomèdica de la 
Comunitat Valenciana 

Remitent Honorable Sr. Conseller de Sanitat  
Data d'entrada en el CES 25 de febrer de 2011 
Elaboració de la proposta de 
dictamen 

Junta Directiva en funcions de Comissió de 
Treball  

Emissió Ple de l’11 de març del 2011 
Vots particulars presentats 
al dictamen 

Cap 

 

Denominació Dictamen 2/11 al Projecte de Decret Legislatiu 
que aprova el Text Refós de la Llei de Turisme 
de la Comunitat Valenciana 

Remitent Honorable Sra. Consellera de Turisme  
Data d'entrada en el CES 6 d'abril del 2011 
Elaboració de la proposta de 
dictamen 

Comissió de Programació Econòmica Regional i 
Plans d’Inversions  

Emissió Ple del 27 de maig del 2011 
Vots particulars presentats 
al dictamen 

Cap 
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Denominació Dictamen 3/11 a l'Avantprojecte de Llei, de la 

Generalitat, pel qual s’aprova la Carta de Drets 
Socials de la Comunitat Valenciana 

Remitent Honorable Sr. Conseller de Justícia i Benestar 
Social  

Data d'entrada en el CES 1 de desembre de 2011 
Elaboració de la proposta de 
dictamen 

Comissió de Polítiques de Protecció Social  

Emissió Ple del 9 de gener de 2012 
Vots particulars presentats 
al dictamen 

Cap 

 

Denominació Dictamen 4/11 a l'Avantprojecte de Llei de 
Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera i d’Organització de la Generalitat 

Remitent Honorable Sr. Conseller d'Hisenda i 
Administració Pública 

Data d'entrada en el CES 5 d'octubre de 2011 
Elaboració de la proposta de 
dictamen 

Comissió de Programació Econòmica Regional I 
Plans d’Inversions  

Emissió Ple del 17 d’octubre de 2011 
Vots particulars presentats 
al dictamen 

Dos vots particulars, presentats pels membres del 
Grup I del CES-CV, representants de les 
organitzacions sindicals, UGT-PV i CCOO-PV 

 

Denominació Informe 1/11 al Pla Integral de Residus de la 
Comunitat Valenciana 

Remitent Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi 
Ambient. 

Data d'entrada en el CES 17 de novembre de 2011 
Elaboració de la proposta de 
dictamen 

Comissió de Programació Territorial i Medi 
Ambient  

Emissió Ple del 12 de desembre del 2011 
Vots particulars presentats 
al dictamen 

Cap  
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Denominació Dictamen 5/11 a l'Avantprojecte de Llei Integral, 
de la Generalitat, contra la Violència sobre la 
Dona de la Comunitat Valenciana 

Remitent Honorable Sr. Conseller de Justícia i Benestar 
Social. 

Data d'entrada en el CES 9 de desembre de 2011 
Elaboració de la proposta de 
dictamen 

Comissió de Polítiques de Protecció Social  
 

Emissió Ple del 9 de gener de 2012 
Vots particulars presentats 
al dictamen 

Cap  
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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 

desenvolupat durant l'any 2011, una important activitat de projecció externa que 
s'ha concretat també en l'establiment de relacions amb distintes institucions i 
entitats tal com es constata a continuació. 

 
ACTE DE PRESENTACIÓ DE L'ESTRATÈGIA TERRITORIAL DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA I CREACIÓ DEL COMITÉ ESTRATÈGIC DE 
POLÍTICA TERRITORIAL 

 
El President del CES-CV, Sr. Rafael Cerdà Ferrer, va assistir el dia 13 de gener 

de 2011 a la presentació de l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana 
(ETCV) i a la creació del Comité Estratègic de Política Territorial, celebrat en el 
Palau de la Generalitat, sota la Presidència del Molt Honorable Sr. Francisco 
Camps Ortiz, President de la Generalitat Valenciana. 

 
En aquest context, el dia 4 de febrer de 2011 va tenir lloc una sessió ordinària 

del Ple del CES-CV en el qual va quedar aprovat l'Informe del CES-CV sobre 
l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV). 
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CERTAMEN EFIAQUA-EGÉTICA-ECOFIRA-FORINVEST 2011 
 

En data 16 de febrer de 2011 una delegació del Gabinet Tècnic del CES-CV 
encapçalada per la Secretària General del Comité, va assistir a València a la 
inauguració oficial del Certamen Efiaqua-Egética-Ecofira-Forinvest 2011, així 
com a la Jornada Inaugural “Oportunitats de Finançament Europeu i 
Internacional per a la Gestió Eficient de l'Aigua i l'Energia”, celebrada en el 
Recinte Firal de València. 
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ACTE DE PRESA DE POSSESSIÓ DEL NOU FISCAL DEGÀ DE CASTELLÓ 
 

En data 18 de febrer de 2011, una representació del Gabinet Tècnic del CES-
CV va assistir a Castelló a l'acte de presa de possessió del nou fiscal degà de 
Castelló, Sr. Francisco Rafael Sanahuja Paulo. 
 

CONFERÈNCIA “ESTATUTS D'AUTONOMIA I LLEIALTAT 
CONSTITUCIONAL” 

 
La Secretària General del CES-CV, Sra. Mª. José Adalid Hinarejos, va assistir 

el 21 de febrer a València a la Conferència impartida per l'Honorable Conseller 
de Governació, Sr. Serafín Castellano Gómez, “Estatuts d'Autonomia i Lleialtat 
Constitucional” acte organitzat per el “Fòrum d'Opinió” i celebrat en l'Hotel 
Astoria. 

 
ACTE DE PRESENTACIÓ “LA POBLACIÓ EN LA COMUNITAT DE 
MADRID” 

 
El President i la Secretària General del CES-CV, convidats pel Consell 

Econòmic i Social de la Comunitat de Madrid, van assistir el dia 3 de març de 
2011 a l'acte de presentació de l'obra “La població en la Comunitat de Madrid”, 
celebrada en l'auditori Fuentes Quintana de la Real Acadèmia de Ciències 
Morales i Polítiques, situat en la Plaça de la Vila de Madrid. 

 
JORNADA SOBRE “DONA I CONCILIACIÓ” 

 
El dia 7 de març de 2011 la Secretària General del CES-CV va assistir a la 

Jornada organitzada per la Universitat Cardenal Herrera “Dona i Conciliació”, 
celebrada en el Palau de Colomina de València. L'acte d'Inauguració va ser a 
càrrec de la Vicerectora de Relacions Institucionals d'aquesta universitat, així 
com del Secretari Autonòmic de Família i Coordinació Social de la Generalitat. A 
continuació es va celebrar una taula redona sota el Títol “Dona, treball i 
conciliació”. 

 
INAUGURACIÓ DEL PALAU DE LA FESTA DE CASTELLÓ I ACTE DE 
GALANIA DE LA REINA MAJOR DE FESTES DE LA MAGDALENA 2011 

 
En data 12 de de març de 2011 tenia lloc la inauguració del Palau de la Festa 

de Castelló i posterior acte de Galania de la Reina Major de les Festes de la 
Magdalena 2011, acte que va comptar amb l'assistència del President del CES-
CV, convidat per l'Alcalde de Castelló, Sr. Alberto Fabra Part. 
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ACTE DE PRESENTACIÓ DE EL “LLIBRE VERD D'ACCIONS 
ESTRATÈGIQUES PER A LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ” 

 
En data 22 de març de 2011, el President del CES-CV va assistir a l'acte de 

presentació del Llibre Verd d'Accions Estratègiques per a la província de 
Castelló, presentat pel President de la Diputació de Castelló, Sr. Carlos Fabra 
Carreras, elaborat per l’Agència Valenciana d`Avaluació i Prospectiva i celebrat 
en el Casino Antic de la ciutat de Castelló. 

 
ACTE D'INAUGURACIÓ DE L'AEROPORT DE CASTELLÓ 

 
Una delegació del CES-CV va assistir el dia 25 de març a la inauguració oficial 

de l'Aeroport de Castelló, situat en el terme municipal de Vilanova d'Alcolea. 
Aquest acte va comptar amb la presència del Molt Honorable Sr. President de la 
Generalitat, Francisco Camps, així com d'autoritats autonòmiques, municipals i 
locals de la Comunitat Valenciana.  

 
SOPAR DEL DIA DE LA PROVÍNCIA 

 
En data 26 de març de 2011, el President del CES-CV, convidat pel President 

de la Diputació de Castelló, va assistir al tradicional Sopar del Dia de la 
Província, amb motiu de les Festes de la Magdalena, i celebrat en el recentment 
inaugurat Palau de la Festa de Castelló.  

 
I REUNIÓ ANUAL DELS CONSELLS ECONÒMICS I SOCIALS 
AUTONÒMICS 

 
Durant els dies 29 a 31 de març de 2011 va tenir lloc la I Reunió Anual dels 

Consells Econòmics i Socials Autonòmics, corresponent en aquesta ocasió la seua 
organització al CES de la Comunitat de Madrid, participant en els mateixos tant 
el President com la Secretària General del Comité Econòmic i Social de la 
Comunitat Valenciana. 

 
JORNADA SOBRE “IMMIGRACIÓ I INTEGRACIÓ: COOPERACIÓ ENTRE 
ADMINISTRACIONS LOCALS, REGIONALS I ORGANITZACIONS DE LA 
SOCIETAT CIVIL” 

 
El dia 30 de març de 2011 una delegació del CES-CV encapçalada pel 

President al costat de la Secretària General, Consellers i personal tècnic del CES-
CV va assistir a una Jornada organitzada per la Conselleria de Solidaritat i 
Ciutadania i pel Comité Econòmic i Social Europeu (CESSAMENT), amb motiu 
de la preparació per part d'aquesta institució d'un dictamen sobre “Immigració i 
Integració: Cooperació entre administracions locals, regionals i organitzacions de 
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la societat civil”. Aquesta jornada es va desenvolupar en l'Auditori Santiago 
Grisolía del Museu de les Ciències Príncep Felipe (Ciutat de les Arts i de les 
Ciències) de València. 

 
VII CONGRÉS DE LA FEDERACIÓ D'EMPRESES VALENCIANES 
D'ECONOMIA SOCIAL (FEVES-SOCIETATS LABORALS) 

 
Una delegació del CES-CV, encapçalada per la seua Secretària General, Dª. Mª 

José Capdavanter Hinarejos, va assistir el dia 5 de maig de 2011 al VII Congrés 
de la Federació d'Empreses Valencianes d'Economia Social, (FEVES-Societats 
Laborals), celebrat en l'Hotel Les Arenes Balneari Resort de la ciutat de València. 

 
APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA SOBRE LA SITUACIÓ 
SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, 
2010 

 
En data 27 de maig de 2011 el CES-CV celebrava un Ple extraordinari en la 

seua seu de Castelló de la Plana, en el qual quedava aprovada per la unanimitat 
dels seus membres la Memòria Anual sobre la Situació Socioeconòmica i Laboral 
de la Comunitat Valenciana, exercici 2010. Com és preceptiu per llei, tot seguit es 
procedia a elevar la mateixa al Consell i als Corts, tenint prevista la presentació 
de la publicació d'aquesta para intervinguts del mes de juliol.  
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ACTE DE CONSTITUCIÓ DE LA VIII LEGISLATURA DELS CORTS 

 
El President el CES-CV, Il�lm. Sr. Rafael Cerdà Ferrer, va assistir el dia 9 de 

juny de 2011 a la Sessió Plenària dels Corts, amb motiu de la constitució de la 
VIII legislatura, així com a la presa de possessió del Sr. Juan Gabriel Cotino 
Ferrer com a nou President dels Corts Valencianes. 

 
GALA DEL X ANIVERSARI DELS PREMIS ONDA CERO 

 
El President del Comité va assistir el dia 9 de juny a la Gala del X Aniversari 

dels Premis Onda Cero de Castelló, celebrada en el Teatre Principal de Castelló.  
 

ACTE DE PRESA DE POSSESSIÓ DEL PRESIDENT DE LA SALA DEL 
CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTÍCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 
El dia 10 de juny de 2011 el President del CES-CV, convidat per la presidenta 

del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Il�lma. Sra. Pilar de 
la Oliva Marrades, va assistir al solemne acte de presa de possessió del President 
de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia, Il�lm. 
Sr. Mariano Ferrando Marzal, celebrat en la Sala de Vistes nº 1 del Palau de 
Justícia de la ciutat de València. 

 
ACTE DE CONSTITUCIÓ DE LA NOVA CORPORACIÓ MUNICIPAL DE 
L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ 

 
El dia 11 de juny tenia lloc l'acte de constitució de la nova Corporació 

Municipal de Castelló, que va comptar amb l’assistència del president del CES-
CV, Sr. Rafael Cerdà Ferrer, celebrada en el Saló de Plens de l'Ajuntament de 
Castelló, i en la qual es va triar com a Alcalde al Sr. Alberto Fabra Part. 

 
PRESENTACIÓ VII EDICIÓ DELS PREMIS PEPE MIQUEL DEL 
COOPERATIVISME VALENCIÀ 

 
Una delegació del gabinet tècnic del CES-CV va estar present el 14 de juny en 

la VII Edició dels Premis Pepe Miquel del Cooperativisme Valencià, organitzats 
per la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana i celebrat en el 
Saló Sofia de l'Hotel Les Arenes Resort de la ciutat de València.  
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CONFERENCIA-DESDEJUNI DEL FÓRUM EUROPA 
 
El President i la Secretària General del CES-CV, convidats pel Consell 

Econòmic i Social del Regne d'Espanya, van assistir el dia 15 de juny de 2011 a la 
conferència pronunciada pel Sr. Marcos Peña López en el marc del Forum 
Europa, Nova Economia Forum, acte que es va desenvolupar en l'Hotel Ritz de 
Madrid. 

 
ACTE D'INVESTIDURA DEL MOLT HONORABLE PRESIDENT DE LA 
GENERALITAT 

 
En data 16 de juny de 2011, el President del CES-CV, Sr. Rafael Cerdà Ferrer 

va estar present en l'acte d'investidura del Molt Honorable Sr. Francisco Camps 
Ortiz, com a President de la Generalitat, celebrat en el Palau dels Corts de 
València, amb motiu de la constitució de la VIII legislatura. 

 
SOPAR-ACTE EMPRESARIAL D'HOMENATGE A LES EMPRESES 

 
El President i la Secretària General del CES-CV, convidats pel President de la 

Confederació d'Empresaris de Castelló, Sr. José Roca Vallés, van assistir el dia 17 
de juny de 2011 al Sopar Acte Empresarial d'Homenatge a les empreses de la 
província de Castelló, celebrat en el Palau de Congressos de la capital de la 
Plana, i que va ser presidit pel Molt Honorable Sr. Francisco Camps Ortiz, 
President de la Generalitat. 

 
ACTE DE CONSTITUCIÓ DEL GOVERN VALENCIÀ 

 
En data 21 de juny de 2011, el President del CES-CV, Sr. Rafael Cerdà, 

convidat pel President dels Corts, Il�lm. Sr. Juan Gabriel Cotino, assistia a l'acte 
de constitució del Govern Valencià, celebrat en el Palau dels Corts.  

 
ACTE DE CONSTITUCIÓ DE LA NOVA CORPORACIÓ DE LA DIPUTACIÓ 
PROVINCIAL DE CASTELLÓ 

 
El dia 23 de juny de 2011, el President del CES-CV va estar present en la sessió 

plenària de constitució i presa de possessió de la nova Corporació de la 
Diputació Provincial de Castelló, celebrada en el saló de recepcions del Palau 
Provincial, situat en la Plaça de les Aules de Castelló de la Plana, en la qual es va 
triar com a President al Sr. Javier Moliner Gargallo. 

 
TROBADA “LA SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA I LABORAL A ESPANYA. 
L'EIXIDA DE LA CRISI: FORTALESES I DEBILITATS DE L'ECONOMIA 
ESPANYOLA” 



CES Comunitat Valenciana 

 

 60 

 
Una delegació del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana 

(CES-CV), encapçalada per la seua Secretària General, Sra. Mª. José Adalid 
Hinarejos, va assistir a la Trobada “La situació socioeconòmica i laboral a 
Espanya. L'eixida de la crisi: fortaleses i debilitats de l'economia espanyola”, 
organitzat pel CES del Regne d'Espanya i celebrat durant els dies 6 a 8 de juliol 
de 2011 en el Palau de la Magdalena de Santander, en el marc dels Cursos d'Estiu 
de la Universitat Internacional Menéndez i Pelayo. Durant aquesta Trobada es va 
presentar la Memòria del CES d'Espanya sobre la situació socioeconòmica i 
laboral, corresponent a l'exercici 2010. 

 
ACTE DE PRESENTACIÓ DEL MANUAL “VOCABULARI D’ECONOMIA” 

 
Una delegació del gabinet tècnic del CES-CV va assistir el dia 6 de juliol de 

2011 a la presentació del Manual “Vocabulari d`Economia”, celebrat en l'Edifici 
de la Borsa de la ciutat de València, acte organitzat pel Síndic Major de Comptes i 
per la Presidenta de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. 

 
ACTE DE PRESENTACIÓ OFICIAL DE LA “MEMÒRIA DEL CES-CV 
SOBRE LA SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA CORRESPONENT A l'EXERCICI 2010” 

 

 
 
El dia 12 de juliol de 2011 va tenir lloc la presentació oficial de la publicació de 

la Memòria del CES-CV sobre la Situació Socioeconòmica i Laboral de la 
Comunitat Valenciana, corresponent a l'exercici 2010, celebrada en el saló d'actes 
de la Casa dels Caragols, seu de la Presidència de la Generalitat a Castelló, a la 
qual van assistir, entre uns altres, el Vicepresident I de Les Corts Valencianes, Sr. 
Alejandro Font de Mora, el Delegat del Govern Valencià a Castelló, el 
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Vicepresident I de la Diputació de Castelló, el Cap de la Inspecció Provincial de 
Treball i altres autoritats d'àmbit autonòmic, provincial i local, així com un ampli 
nombre de Consellers d'aquesta Institució. Aquesta Memòria va ser aprovada pel 
Ple del Comité el passat 27 de maig, elevant-se la mateixa al Consell i a Les Corts 
per a la seua consideració, donant així compliment a l'article 3.6 de la Llei de 
Creació del CES-CV. 
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TROBADA “DESENVOLUPAMENT COMPETENCIAL I POLÍTIQUES 
PÚBLIQUES EN L'ESTAT AUTONÒMIC” 

 
Durant els dies 18 i 19 de juliol de 2011 una delegació del Gabinet Tècnic del 

CES-CV assistia a Madrid a la Trobada “Desenvolupament competencial i 
polítiques públiques en l'Estat Autonòmic”, organitzat pel CES d'Espanya i 
celebrat en Sant Lorenzo de l'Escorial, en el marc dels cursos d'estiu organitzats 
per la Universitat Complutense de Madrid. L'acte d'obertura va ser a càrrec del 
Sr. Marcos Peña López, president del CES del Regne d'Espanya, comptant-se 
amb la participació de catedràtics universitaris i consellers i tècnics del CES 
nacional i dels CES autonòmics. 

 
SOLEMNE ACTE ACADÈMIC DE PRESA DE POSSESSIÓ DEL RECTOR 
MAGNÍFIC DE LA UNIVERSTAT INTERNACIONAL VALENCIANA (VIU) 

 
En data 20 de juliol de 2011, la Secretària General del CES-CV assistia al 

solemne acte acadèmic de presa de possessió del Rector Magnífic de la 
Universitat Internacional Valenciana (VIU), el professor Dr. Juan Manuel 
Bádenas Carpio, celebrat en el Real Monestir de Santa María del Puig.  

 
PRIMERA SESSIÓ DE TREBALL DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DELS 
PREMIS CES-CV PER A TESIS DOCTORALS, CONVOCATÒRIA 2010 

 
El dia 21 de juliol de 2011, es van reunir per primera vegada, en sessió de 

treball, els membres del Tribunal Qualificador dels Premis del CES-CV per a 
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Tesis Doctorals, convocatòria 2010. Per a aquesta convocatòria optaven als 
premis vuit tesis, procedents de les diferents universitats de la nostra Comunitat.  

 
PARTICIPACIÓ EN EL PLE DEL CONSELL VALENCIÀ D'UNIVERSITATS I 
FORMACIÓ SUPERIOR 

 
El president del CES-CV, Sr. Rafael Cerdà, en la seua condició de membre, va 

participar en la reunió del Ple del Consell Valencià d'Universitats i de Formació 
Superior, celebrat el dia 26 de juliol, en la seu de la Conselleria d´Educació, 
Formació i Ocupació, a València.  

 
ACTE D'INVESTIDURA DEL MOLT HONORABLE PRESIDENT DE LA 
GENERALITAT 

 
El president del CES-CV, Sr. Rafael Cerdà Ferrer, va assistir en Les Corts el 

dia 26 de juliol de 2011, al Ple d'investidura del Molt Honorable Sr. President de 
la Generalitat, Sr. Alberto Fabra Part. 

 
ACTE DE PRESA DE POSSESSIÓ DEL MOLT HONORABLE PRESIDENT 
DE LA GENERALITAT 

 
El president del CES-CV va assistir al Ple extraordinari de Les Corts, que amb 

motiu de la presa de possessió del Molt Honorable Sr. President de la 
Generalitat, Sr. Alberto Fabra Part, es va celebrar el dia 28 de juliol de 2011, en el 
Palau dels Borja de València. 

 
ACTE DE PRESA DE POSSESSIÓ DE L'ALCALDE DE CASTELLÓ 

 
En data 30 de juliol de 2011, el President del CES-CV, va assistir a la presa de 

possessió del nou Alcalde de Castelló, Sr. Alfonso Bataller Vicent, celebrat en el 
Saló d'Actes del consistori de la capital de La Plana, en data 30 de juliol de 2011. 

 
ACTE DE PRESA DE POSSESSIÓ DEL PRESIDENT I CONSELLERS 
ELECTIUS DEL CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 

 
El dia 2 de setembre de 2011 el President del CES-CV va estar present en la 

presa de possessió del President i Consellers Electius del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana, celebrada en el Palau de la Generalitat de 
València. 

 
CIMERA D'ALCALDES PEL CORREDOR MEDITERRANI 
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El President del CES-CV, Sr. Rafael Cerdà, convidat per l'Alcalde de Castelló, 
va assistir a la Cimera d'Alcaldes pel Corredor Mediterrani, que liderada per 
aquest ajuntament i amb la participació de totes les ciutats, des de Cadis fins a 
Girona, va tenir lloc en el Casino Antic de Castelló, celebrada el dia 7 de 
setembre de 2011.  

 
ESCOLA D’ESTIU 2011 DE LA UGT-PV 

 
Durant els dies 7, 8 i 9 de setembre de 2011, la Secretària General, Sra. Mª. José 

Adalid i els tècnics del gabinet del CES-CV, Carmelo Arnás i Vicent J. Frías van 
assistir a l’Escola d’Estiu 2011 de la UGT-PV, que sota el títol “Pensament 
progressista i sindicalisme de classe”, es va desenvolupar en l’Escola de 
Formació Vicent Redolat, situada en el Parc Tecnològic de Paterna (València). Al 
llarg d'aquests tres dies es van impartir i van celebrar una sèrie de conferències i 
taules redones, explicant-se per a l'acte d'obertura d'aquestes ponències amb la 
participació de Cándido Méndez, Secretari General de la Unió General de 
Treballadors. L'acte de clausura va ser a càrrec de Conrado Hernández, Secretari 
General de la UGT-PV.  

 
SEGONA SESSIÓ DE TREBALL DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DELS 
PREMIS CES-CV PER A TESIS DOCTORALS, CONVOCATÒRIA 2010 

 
El dia 12 de setembre de 2011, es van tornar a reunir, en sessió de treball, els 

membres del Tribunal Qualificador dels Premis del CES-CV per a Tesis 
Doctorals, convocatòria 2010, que com s'ha indicat per a aquesta convocatòria 
optaven als premis vuit tesis, procedents de les diferents universitats de la nostra 
Comunitat.  

 
ACTE D'OBERTURA DEL CURS ACADÈMIC 2011-2012 DE LES 
UNIVERSITATS VALENCIANES 

 
En data 19 de setembre de 2011 el President del CES-CV va assistir a Castelló 

al solemne acte d'obertura del Curs Acadèmic 2011-2012 de les Universitats 
Valencianes, celebrat en el Paranimf de la Universitat Jaume I de Castelló. 

 
ACTE D'INAUGURACIÓ DE LA NOVA SEU DE LA TRESORERIA 
GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL I DE L'INSTITUT NACIONAL DE 
LA SEGURETAT SOCIAL A CASTELLÓ 

 
En data 19 de setembre el President del CES-CV, Sr. Rafael Cerdà va estar 

present en l'Acte d'Inauguració de la nova seu provincial de la Tresoreria 
General de la Seguretat Social i de l'Institut Nacional de la Seguretat Social a 
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Castelló, que va comptar amb la presència del Secretari d'Estat de la Seguretat 
Social, Sr. Octavio Granat Martínez. 

 
ACTE DE PRESENTACIÓ DEL DOCUMENT “COMPROMISOS PER AL 
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ” 

 
El dia 20 de setembre de 2011, el President del CES-CV, convidat pel 

President de la Diputació de Castelló, Sr. Javier Moliner Gargallo, va assistir a la 
presentació del document “Compromisos per al desenvolupament econòmic de 
la província de Castelló”, celebrat en el Saló de Recepcions de l'Excma. 
Diputació. 

 
AUDIÈNCIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CES-CV AMB EL MOLT 
HONORABLE PRESIDENT DE LA GENERALITAT 

 
En data 27 de setembre de 2011, el Molt Honorable President de la 

Generalitat, Sr. Alberto Fabra Part, va rebre en audiència a la Junta Directiva del 
CES-CV, encapçalada pel President, al costat dels Vicepresidents i la Secretària 
General del Comité. En aquest acte, el President del CES-CV va fer lliurament, al 
Molt Honorable President, d'un exemplar de la Memòria del CES-CV sobre la 
Situació Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat Valenciana 2010, text que 
arreplega un balanç estadístic sobre l'evolució econòmica i laboral de la nostra 
Comunitat durant l'últim exercici i la seua comparativa amb exercicis anteriors. 
Després de despatxar i intercanviar opinions sobre diversos capítols d'aquesta 
Memòria, el President del CES-CV va manifestar la intenció d'aquesta Institució 
de treballar i col�laborar àrduament amb la finalitat de fer front a les dificultats 
en què es troba l'actual conjuntura econòmica i laboral, posant el CES-CV a la 
disposició del Consell per a efectuar quants treballs li siguen requerits, al mateix 
temps que va recalcar el paper conciliador que juga aquest organisme en la presa 
de decisions per part dels agents econòmics i socials, representats en el mateix. 
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XII ASSEMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓ VALENCIANA DE 
MUNICIPIS I PROVÍNCIES 
 

El dia 30 de setembre de 2011, el President i la Secretària General de CES-CV, 
van assistir a la celebració de la XII Assemblea General de la Federació 
Valenciana de Municipis i Províncies, desenvolupada en l'Auditori Mar Roig de 
l'Oceanogràfic de la Ciutat de les Arts i de les Ciències de València. En aquesta 
reunió es va procedir a la reelecció de la Sra. Elena Bastidas Bono i el Sr. José 
Antonio Redorat Fresquet com a Presidenta i Secretari General de la Federació, 
respectivament. 
 
ACTES COMMEMORATIUS DEL 9 D'OCTUBRE 
 

El President del CES-CV, Il�lm. Sr. Rafael Cerdà Ferrer, va assistir a València a 
l'Acte Institucional del Dia de la Comunitat Valenciana, celebrat el passat 9 
d'octubre en el Palau de la Generalitat.  
 
SEMINARI SOBRE L'ESTRATÈGIA EUROPA 2020 
 

La Secretària General del CES-CV, Sra. María José Adalid Hinarejos, va 
assistir al Seminari sobre l'Estratègia Europa 2020, organitzat pel CES del Regne 
d'Espanya i celebrat durant els dies 13 i 14 d'octubre de 2011, en la seu d'aquesta 
Institució a Madrid.  
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ACTE DE PRESENTACIÓ DE L'ESTUDI D'IMPACTE DEL CORREDOR 
FERROVIARI MEDITERRANI EN L'ECONOMIA DE CASTELLÓ 
 

El dia 14 d'octubre de 2011, la Secretària General del CES-CV va assistir a 
l'acte de presentació de l'Estudi d'Impacte del Corredor Ferroviari Mediterrani en 
l'Economia de Castelló, celebrat en l'edifici de Noves Dependències de la 
Diputació de Castelló. El document presentat, elaborat per la Diputació de 
Castelló i la Fundació Universitat-Empresa de la Universitat Jaume I de Castelló, 
justifica la necessitat de prioritzar el finançament d'aquesta important 
infraestructura. 
 
PARTICIPACIÓ EN LA SESSIÓ PLENÀRIA DE L'ALT CONSELL JURÍDIC 
CONSULTIU EN R+D+i 
 

En data 14 d'octubre de 2011 el President del CES-CV va assistir a la sessió 
plenària de l'Alt Consell Jurídic Consultiu en R+D+i de la Presidència de la 
Generalitat, celebrat en el Saló de Corts del Palau de la Generalitat. 
 
TERCERA REUNIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DELS PREMIS DEL 
CES-CV PER A TESIS DOCTORALS, CONVOCATÒRIA 2010 
 

En data 17 d'octubre de 2011 tenia lloc a València la tercera reunió del 
Tribunal Qualificador dels Premis del CES-CV per a Tesis Doctorals, 
Convocatòria 2010. El Tribunal, després d'un minuciós examen dels treballs 
presentats en aquesta edició, va decidir, per unanimitat, atorgar un premi a la 
tesi relacionada amb les matèries en les quals el CES-CV desenvolupa la seua 
activitat a la Sra. Mª Ángeles Burgos Giner, per la seua obra “Els complements 
salarials en la negociació col�lectiva”. Així mateix, el Tribunal va decidir atorgar, 
també per unanimitat, un premi a la Sra. Laura Ballester Miquel per la seua tesi 
“Impacte de les variacions dels tipus d'interès en la distribució de rendiments de 
les accions bancàries espanyoles”. 
 
ACTE D'OBERTURA DE L'ANY JUDICIAL 2011-2012 
 

En data 21 d'octubre de 2011, el President del CES-CV, Sr. Rafael Cerdà va 
assistir, convidat per la Presidenta i la Sala de Govern del Tribunal Superior de 
Justícia de la Comunitat Valenciana, al solemne acte d'obertura de l'Any Judicial 
2011-2012, celebrat en la Sala de Vistes nº 1 del Palau de Justícia de València. 
 
ACTE COMMEMORATIU DEL XXV ANIVERSARI DEL CIRIEC ESPANYA 
 

El dia 24 d'octubre de 2011, la Secretària General del CES-CV va participar en 
l'acte commemoratiu del XXV aniversari del CIRIEC Espanya (Centre 
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Internacional d'Investigació i Informació sobre l'Economia Pública, Social i 
Cooperativa). Aquest acte es va celebrar en l'Auditori Joan Plaza del Jardí 
Botànic de València, comptant amb la presència de representants empresarials, 
sindicals, administració autonòmica i professionals del món cooperatiu.  
 
FÒRUM DE TROBADA “LA RAZÓN DE…” ORGANITZAT PEL DIARI LA 
RAZÓN 
 

El dia 24 d'octubre de 2011, el President del CES-CV, Sr. Rafael Cerdà Ferrer 
va assistir a Madrid al Fòrum de Trobada “La Razón de…”, organitzat pel Diari 
La Razón, on la persona convidada va ser el Molt Honorable President de la 
Generalitat Valenciana, Sr. Alberto Fabra Part, que va advocar per un gran pacte 
d'estat entre les Comunitats Autònomes. 
 
I JORNADES INTERNACIONALS DE LA CÀTEDRA INTERCOOP 
D'ECONOMIA SOCIAL 
 

Durant els dies 24 a 27 d'octubre de 2011, la Secretària General i una delegació 
del Gabinet Tècnic del CES-CV van participar en les I Jornades Internacionals de 
la Càtedra Intercoop d'Economia Social, de la Universitat Jaume I de Castelló. 
Aquestes jornades van ser celebrades en el Saló de Graus d'aquesta Universitat, 
comptant-se amb la presència de professors universitaris i expertes personalitats 
en el món cooperatiu. L'objectiu d'aquestes jornades ha sigut l'aprofundir en 
l'estudi, desenvolupament científic i foment del vessant generador d'ocupació 
que contenen les empreses de l'economia social, com a clau per a la recuperació 
econòmica mitjançant un model de desenvolupament econòmic sostenible.  
 
89 EDICIÓ DEL DIA MUNDIAL DEL COOPERATIVISME 
 

En data 8 de novembre de 2011 la Secretària General i una representació del 
Gabinet Tècnic del CES-CV va assistir a Alacant a la celebració de la 89 Edició del 
Dia Mundial del Cooperativisme, sota el lema “Cooperativisme: una oportunitat 
per a joves emprenedors”. Aquest Acte va comptar amb la participació del Sr. 
Arcadi Oliveres, President de Justícia i Pau de Barcelona, l'Il�lm. Director de 
Treball, Cooperativisme i Economia Social, Sr. Joaquín Vañó i representants 
d'empreses cooperatives. En el transcurs del mateix es va homenatjar a la 
Cooperativa Agrícola Villena i a la Cooperativa de Treball associat Serlicoop. 
 
XI EDICIÓ DEL LLIURAMENT DELS PREMIS “VALENCIANS PER AL 
SEGLE XXI” DE LES PROVÍNCIES 
 

En data 24 de novembre de 2011, la Secretària General del CES-CV va assistir 
a la XI Edició del lliurament dels Premis Valencians per al Segle XXI, celebrat en 
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el Palau de Les Arts de València, presidit pel President de la Generalitat, Sr. 
Alberto Fabra i organitzat pel diari Les Províncies. 
 

 
 
 

JORNADES ORGANITZADES PEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETÈNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 
El dia 25 de novembre de 2011, la Secretària General i una delegació del 

Gabinet Tècnic del CES-CV van assistir a la Jornada organitzada pel Tribunal de 
Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana en la qual va ser 
presentat l’“Estudi sobre la Distribució Comercial Detallista d'Alimentació a la 
Comunitat Valenciana”. Aquesta jornada es va celebrar en la Sala Ausiàs March 
de la Fundació BANCAIXA, a València. 

 
ACTE “HOMES CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE” 

 
El dia 25 de novembre de 2011, el President del CES-CV, Sr. Rafael Cerdà 

Ferrer va estar present en l'Acte “Homes contra la Violència de Gènere”, 
organitzat per la Cadena Ser de València i celebrat en el Palau de Congressos de 
València. 

 
ACTE DE LLIURAMENT DE LA XI EDICIÓ DELS PREMIS FEMEVAL 

 
En data 29 de novembre de 2011, la Secretària General del CES-CV va assistir 

a l'acte de Lliurament de la XI Edició dels Premis FEMEVAL (Federació 
Empresarial Metal�lúrgica Valenciana), celebrat en la seu de la Federació 
Valenciana del Metall, en la ciutat de València. 
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XXIV JORNADES D'ESTUDI SOBRE NEGOCIACIÓ COL�LECTIVA 
 
El dia 1 de desembre de 2011 el President del CES-CV, convidat per la 

Presidenta de la Comissió Consultiva Nacional de Convenis Col�lectius, Sra. 
Carolina Martínez Moreno, va estar present en la celebració de les XXIV Jornades 
d'Estudi sobre Negociació Col�lectiva, reforma de la negociació col�lectiva, 
celebrades en el Saló d'Actes del Ministeri de Treball i Immigració de Madrid. 

 
ACTE DE PRESA DE POSSESSIÓ DEL NOU PRESIDENT DE L’ACADÈMIA 
VALENCIANA DE LA LLENGUA 

 
En data 2 de desembre de 2011, el President del CES-CV, Sr. Rafael Cerdà va 

assistir a la presa de possessió del Sr. Ramón Ferrer Navarro, com a nou 
President de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, acte celebrat en el Palau de la 
Generalitat, sota la Presidència del Molt Honorable President de la Generalitat, 
Sr. Alberto Fabra Part. 

 
PRESENTACIÓ DE LA GUIA INFORMATIVA SOBRE LA COMPETÈNCIA 

 
En data 14 de desembre de 2011, la Secretària General del CES-CV, Sra. Mª. 

José Adalid i una Delegació del Gabinet Tècnic del CES-CV van assistir a l'acte de 
“Presentació de la Guia Informativa sobre la Competència” organitzat pel 
Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana i celebrat en 
la Fundació Bancaixa de València. 

 
ENTREVISTA INSTITUCIONAL PER A RÀDIO TELEVISIÓ VALENCIANA 

 
El dia 15 de desembre de 2011, el President del CES-CV, Sr. Rafael Cerdà va 

ser objecte d'una Entrevista Institucional celebrada en el Palau de Les Corts de la 
Generalitat. En la mateixa, el President del Comité va explicar en Ràdio Televisió 
Valenciana (RTVV) les funcions i comeses d'aquesta Institució de la Generalitat, 
que prompte complirà vint anys des de la seua creació. 

 
ACTE DE LLIURAMENT DELS PREMIS TESIS DOCTORALS DEL CES-CV 

 
El dia 12 de desembre de 2011, en el saló de plens del Comité, es va procedir a 

l'acte de lliurament dels Premis del CES-CV per a Tesis Doctorals, Convocatòria 
2010. Al mateix van assistir, a més dels Consellers d'aquest organisme, els 
membres del Tribunal Qualificador, el Sr. Vicente Orts Ríos i el Sr. Enrique de 
Miguel Fernández. En primer lloc va arreplegar el premi la Sra. Mª. Ángeles 
Burgos Giner, per la seua obra “Els complements salarials en la negociació 
col�lectiva” i en segon lloc, van arreplegar el premi en representació, els pares de 
la Sra. Laura Ballester Miquel per la seua tesi “Impacte de les variacions dels 
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tipus d'interès en la distribució de rendiments de les accions bancàries 
espanyoles”. 
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PUBLICACIONS I DOCUMENTACIÓ 
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PUBLICACIONS 
 

En la pàgina web del CES-CV www.ces.gva.es 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 28 d’abril de 2011 es va aprovar la 
“Memòria d'Activitats de 2010”. Enguany com a novetat, la seua publicació 
únicament ha sigut electrònica, en línia i es troba en el corresponent apartat de la 
pàgina web, amb la finalitat de difondre en l'àmbit de la nostra Comunitat les 
activitats desenvolupades pel CES-CV durant l'any 2010. 

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

president del CES-CV, i prosseguix amb una descripció detallada de la creació, 
naturalesa, funcions, composició, órganos 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 27 de maig del 2011 es va 
aprovar per unanimitat la “Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i Laboral de la 
Comunitat Valenciana 2010”. 

 
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.  

 
Durant l'any 2011, no s'ha publicat cap títol d'esta col�lecció. 
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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. Uns anys després, al gener de 1998, la periodicitat va 
passar a ser trimestral.  

 
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. 

 
En el mes gener de 2011, amb el número 59, la publicació va veure per última 

vegada la llum en format de paper i va anar en el mes d'abril de 2011, amb el 
número 60 quan aquesta publicació va passar a tenir una publicació electrònica i 
va començar una nova etapa amb la presentació de la mateixa en la versió “on 
line”, que està penjada en la pàgina web del CES-CV, www.ces.gva.es i té un 
enllaç directe denominat com a Revista de Treball, Economia i Societat. Aquesta 
època de la Societat de la Informació i de la Comunicació ens ha obligat a 
adaptar-nos a les noves tecnologies i des d'abril de 2011 s'ha començat aquesta 
nova iniciativa. 

 
Actualment la periodicitat de la citada revista segueix sent trimestral i l'últim 

nombre publicat l'any 2011 és el 62, corresponent al mes d'octubre de 2011. 
 
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'aquesta 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'aquesta publicació i difusió és facilitar el coneixement d'aquest 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 utilizarlo. 
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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 serveis 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 aquestes 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 ara edita 
periòdicament el CES-CV, en edició electrònica. 

 
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. 
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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 semblen de major interés, entre les 

que es troben les següents:  
 

• Temes per al Debat 
• Lex Nova (La Revista) 
• Cauces. Quaderns del Consell Econòmic i Social d'Espanya 
• Unió (Revista de UGT) 
• Noticies Sindicals (CCOO-PV) 
• Vida Cooperativa 
• Dictàmens del CES d'Espanya i dels distints CES de les CC.AA. 
• La Cámara (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 En Clau Empresarial (Confederació d'Empresaris de València).  
• CEC Butlletí Informatiu de la Confederació d'Empresaris de Castelló 
• Espais (Revista Col�legi Oficial de Graduats Socials de València) 
• La Cámara Informa (Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de 

Castelló) 
• CEPES Quaderns d'Economia Social 
• 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) 
• Vox UJI (Periòdic de la Universitat Jaume I de Castelló) 
• Capital Humà. (IVIE-Bancaja) 
• Butlletí Informatiu de CONSUM 
• Espai Cooperatiu (Federació Valenciana d'Empreses Cooperatives de Treball 

Associat) 
• Economia Social (Confesal) 
• 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 
• CV News. Agència Valenciana del Turisme 
• Amnistia Internacional 
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• Panda 
• Solidaritat Internacional 
• Greenpeace 
• Europa en moviment 
• Economistes. Publicació quinzenal del Col�legi d'Economistes de València 
• Els economistes opinen. Col�legi Economistes de València 
• Quaderns de l’IVAM 
• Adreça i Estratègia 
• Empresa i treball.coop. El periòdic de les Cooperatives de treball 
• Revista de Biomecànica. Institut de Biomecànica de València 
• Butlletí. 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. Caja Espanya 
• Auditoria Pública 
• Relacions Laborals. Revista Col�legi Oficial Graduats Socials de València 
• 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 
• Abertis 
• Revista IO (Intermon Oxfam) 
• Butlletí Informatiu del sector turístic de la Comunitat Valenciana 
• Revista ConsUCE. UCE de la Comunitat Valenciana 
• El lligall. Revista de l'il�lustre Col�legi d'Advocats de València 
• Abante. Revista de Patrimoni Cultural Valencià 
• Professions 

 
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 
“d’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 



CES Comunitat Valenciana 

 

 80 

obres del seu fons editorial, entre estes destaquen Les Corts Valencianes, el 
Consell Valencià de Cultura, la Universitat Jaume I, la Fundació Caixa Castelló-
Bancaixa, la Fundació Bancaixa, la Fundació Universitat-Empresa de la 
Universitat Jaume I de Castelló i la Diputació de Castelló. 
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CAPÍTOL V  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓ DE RECURSOS PERSONALS 
I MATERIALS 
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EL PRESSUPOST 
 

L'article 25.1 de la Llei 7/1993 de 7 de juliol de creació del CES-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'Hisenda i 
Administració Pública, que amb base en tal proposta redactarà l'avantprojecte 
definitiu. 

 
La Llei 17/2010, de 30 de desembre de 2010, de la Generalitat Valenciana, de 

Pressupostos per a l'exercici de 2011, tenint en consideració la proposta 
presentada pel CES-CV, va assignar al Comité una dotació inicial de 962.640 
euros. 

 
D'aquest import global de 962.640 euros, corresponien 943.710 euros a 

despeses de funcionament: despeses de personal, despeses en béns i serveis, 
despeses financeres i transferències corrents, sent la quantitat de 18.930 euros per 
a inversions reals. 

 
 

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 aquesta 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 quadre reflecteix la situació del personal del CES-CV a data 31 de 

desembre del 2011.  
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Nivell 2009 2010 2011 
 Fixos Interins Excedència Fixos Interins Excedència Fixos 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 

2 0 1 2 0 1 2 0 1 

Subaltern 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

TOTAL 8 1 2 8 1 2 8 1 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 

 
Les activitats institucionals realitzades pel CES-CV durant tot l'any 2011 que 

s’han adonat en l'apartat tercer d'esta Memòria, han suposat la principal font de 
despeses corrents variables del Pressupost, especialment en els conceptes: 
“Publicacions” i “Despeses diverses i atencions representatives. Propaganda, reunions i 
conferències”. Les principals despeses que s'inclouen en el concepte “Despeses de 
Publicacions” són: la publicació de la Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i 
Laboral de la Comunitat Valenciana, un dels treballs de les Tesi Doctorals dels 
premis convocats pel CES-CV, edició 2010 i el número 59, corresponent al mes de 
gener de 2011 de la Revista de Treball, Economia i Societat que publica el CES-
CV, ja que com hem dit a partir del mes d'abril, amb el número 60, la seua 

SECRETÀRIA GENERAL 
Sra. Mª. José Adalid Hinarejos 

GABINET TÈCNIC SECRETARIA I ADMINISTRACIÓ 

3 Juristes 

2 Economistes 

1 Administratiu 

3 Aux. Administratius 

1 Subaltern 

PRESIDENT 
Sr. Rafael Cerdá Ferrer 

SERVEIS TÈCNICS I ADMINISTRATIUS DEL CES-CV 
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publicació és en format electrònic “on line”. L'any 2011, no és va publicar en 
format paper la Memòria Anual d'Activitats i la seua presentació ha passat a ser 
electrònica “on line” en la nostra pàgina web. 

 
Quant a les despeses de funcionament fixes, el major import és el suportat per 

les despeses d'arrendament del local on se situa 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 2011 s'han destinat principalment a la dotació 
d'equipament tècnic i informàtic, sempre amb el propòsit d'aconseguir unes 
dependències concordes 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 juliol Creació del Comité Econòmic 
i Social de la Comunitat 
Valenciana 

14/07/93 

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

06/04/94 

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

09/05/94 

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

05/09/94 

   
DECRETS  DOGV 

86/1994, de 10 de maig  16/05/94 
164/1994, de 29 de juliol  29/08/94 
256/1995, de 3 d'agost  04/08/95 
264/1995, de 29 d'agost  30/08/95 
265/1995. De 29 d'agost  30/08/95 
296/1995, de 30 d'octubre  31/10/95 
345/1995, de 28 de novembre  29/11/95 
346/1995, de 28 de novembre CESSAMENTS 29/11/95 
360/1995, de 29 de desembre I 31/12/95 
34/1996, de 5 de març NOMENAMENTS 12/03/96 
105/1996, de 5 de juny  17/06/96 
106/1996, de 5 de juny  17/06/96 
171/1996, de 2 d'octubre  07/10/96 
172/1996, de 2 d'octubre  07/10/96 
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 
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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 
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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 servei i 
gratificacions per serveis extraordinaris 

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

Reintegrament de transferències 
corrents i de cabdal 

• Reial Decret 1.515/2007, 16/11/07 Plan 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. 

• Ordre 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 Pressupostos de la G.V. per al 2003 
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G.V. 
• 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 

• Llei 13/2009, de 29/12/09 de la  
G.V. 

Pressupostos de la G.V. per al 2010 

• Llei 17/2010, de 30/12/10 de la  
G.V. 

Pressupostos de la G.V. per al 2011 
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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 2011 
 
 
Llei 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat, per la qual s'aprova 
l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana 
(DOCV nº 6.487, de 24 de març de 2011) 
 

Antecedents 
 
El dia 3 d'agost de 2010 va tenir entrada en la seu del Comité Econòmic i 

Social de la Comunitat Valenciana, escrit de l'Honorable Conseller d´Indústria, 
Comerç i Innovació, pel qual se sol�licitava l'emissió del corresponent dictamen 
preceptiu a l'Avantprojecte de Llei, pel qual s'aprova l'Estatut dels Consumidors 
i Usuaris de la Comunitat Valenciana, a tenor del que es disposa en l'article 3.1 
de la Llei 1/1993, de 7 de juliol, de creació del Comité Econòmic i Social de la 
Comunitat Valenciana. 

 
El dia 7 de setembre de 2010 es va reunir a Castelló, en sessió de treball la 

Comissió de Política Industrial, per a elaborar el Projecte de Dictamen a 
l'Avantprojecte de Llei, pel qual s'aprova l'Estatut de Consumidors i Usuaris de 
la Comunitat Valenciana. A la mateixa va assistir la Sra. Silvia Ordiñaga Rigo, 
directora general de Comerç i Consum, explicant el contingut del citat 
Avantprojecte als membres de la Comissió i responent a les qüestions que li van 
ser plantejades. 

 
Novament, en data 15 de setembre de 2010, es va reunir a València la 

Comissió de Política Industrial per a concloure l'elaboració del Projecte de 
Dictamen, que va ser elevat al Ple del dia 17 de setembre de 2010, i aprovat per 
unanimitat, segons el que preceptua 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, setanta-vuit articles estructurats en cinc Títols amb els seus 
corresponents Capítols, Disposició Addicional Única, Disposició Transitòria 
Única, Disposició Derogatòria Única i tres Disposicions Finals. 

 
La Llei aprovada va constar de Preàmbul i 80 articles estructurats en cinc 

Títols amb els seus corresponents Capítols, Disposició Addicional Única, 
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Disposició Transitòria Única, Disposició Derogatòria Única i tres Disposicions 
Finals. 

 
Valoració i observacions de caràcter general 
 
En data 9 de març de 2007, el Ple del Comité Econòmic i Social de la 

Comunitat Valenciana va emetre Dictamen a l'Avantprojecte de Llei d'Estatut de 
Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana i en el mateix ja es van 
realitzar les consideracions que es van estimar pertinents. 

 
Des del CES-CV es va advertir que en l'Exposició de Motius de 

l'Avantprojecte de Llei, en l'últim paràgraf, es feia un esment a l'existència de 
dues Disposicions Transitòries quan en el text articulat només apareix una 
Disposició Transitòria Única, referida als procediments administratius 
sancionadors, per la qual cosa s'entenia que hauria d'aclarir-se aquesta 
contradicció, fet que en el text legal aprovat ha quedat corregit. 

 
Com a consideració de caràcter general, es va voler manifestar que el present 

Avantprojecte de Llei arreplegava una sèrie de drets però reduïdes obligacions 
per als consumidors, centrades a més exclusivament en les Associacions de 
Consumidors i Usuaris. Aquests deures estarien relacionats amb els exposats en 
el paràgraf 4º de l'Exposició de Motius, quan s'afirma que cobra especial interès 
una sèrie de valors que és necessari reforçar en la societat, fomentant nous hàbits 
i aptituds com són la utilització racional dels recursos, l'adopció de criteris 
ecològics en les decisions individuals de compra, ús i gaudi dels productes i 
serveis de consum, així com l'eliminació dels residus que aquests generen, la 
coresponsabilitat i participació del consumidor en la conservació del medi 
ambient, en la consecució del desenvolupament sostenible i en la protecció de la 
dignitat i dels drets de la persona en els procediments de fabricació i distribució 
dels béns i productes, i la prevenció del sobreendeutament. 
 

Observacions a l'articulat 
 
En l'article 15 (Les Associacions de Consumidors i Usuaris), en l'apartat 3, de 

l'article 15, el CES-CV considerava que quan es regulen els requisits perquè les 
cooperatives siguen també Associacions, es fa referència a la legislació 
autonòmica, però, no obstant açò, el requisit que s'exigeix al final del punt, referit 
al fet que hagen de dotar el fons d'educació i formació amb “un mínim del deu 
per cent dels excedents nets de cada exercici social”, no es correspon amb 
l'exigència legal recollida en l'article 68.2 de la Llei 8/2003, de 24 de març, de 
Cooperatives de la Comunitat Valenciana (d'ara endavant LCCV), que estableix 
que la dotació mínima a aquest Fons serà del 5% dels excedents.  
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D'altra banda, l'article 90.1 de la LCCV possibilita que les cooperatives de 
consumidors i usuaris duguen a terme “actuacions encaminades a la defensa dels 
drets dels consumidors i usuaris, d'acord amb la legislació vigent”. La redacció 
que apareix en l'Avantprojecte té en compte l'anterior regulació de la llei 
autonòmica de cooperatives (article 60.3.a) de la Llei 11/1985, que, efectivament, 
establia el percentatge en el 10%), però no cau en el compte que la nova Llei 
rebaixa aquest percentatge al 5%. Per tant, es proposava la modificació de l'últim 
incís de l'apartat 3 de l'article 15, amb la següent redacció: 

 
“… i dotat amb un mínim del cinc per cent dels excedents nets de cada exercici 

social”. 
 
Aquest article en la llei ha quedat redactat de la manera següent: 
 
Article 15. Les associacions de consumidors i usuaris 
 
“3. També són Associacions de consumidors i usuaris les entitats constituïdes per 

consumidors d’acord a la legislació de cooperatives autonòmica, sempre que respecten els 
requisits bàsics exigits en la normativa estatal bàsica aplicable i entre les finalitats de la 
qual figure, necessàriament, l'educació i formació dels seus socis en matèries relacionades 
amb el consum, i estiguen obligades a constituir un fons social amb tal objecte, segons la 
seua legislació específica.” 

 
L'article 30 (Deures, obligacions i prohibicions de les associacions de 

Consumidors i Usuaris) en el punt 2 de l'article 30, el Comité entenia que en els 
epígrafs “a)” i “c)” es prohibeix a les Associacions incloure com a associades a 
“persones jurídiques amb ànim de lucre” i “realitzar comunicacions de béns i 
serveis”.  

 
Aquestes limitacions, que són perfectament comprensibles, en realitat, deixen 

fora de la consideració com a tals Associacions a les Cooperatives de 
Consumidors i Usuaris, ja que aquestes poden tindre com a “associats” (no com a 
socis) a “persones jurídiques”, normalment empreses o empresaris que aporten 
capital, i a més, com a empreses que són, òbviament, fan comunicació dels seus 
béns i serveis (publicitat de les seues ofertes comercials).  

 
Conseqüentment, es feia necessari introduir una excepció per a les 

Cooperatives de Consumidors i Usuaris, relativa al fet que aqueixes prohibicions 
es referiran, exclusivament, a la seua activitat com a Associació, i no a la seua 
activitat com a empresa. Per tant, es proposava afegir un punt nº 3 a l'article 30, 
amb el següent tenor: 
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“3.- Les prohibicions regulades en els epígrafs a), c) i d) de l'apartat anterior 
s'aplicaran, respecte de les Cooperatives de Consumidors i Usuaris que tinguen la 
consideració legal d'Associació, única i exclusivament a la seua actuació com a tals 
Associacions de Consumidors i Usuaris, i no en el desenvolupament de la seua activitat 
econòmica com a cooperativa i empresa.” 

 
Aquest article en la llei ha quedat redactat de la manera següent: 
 
Article 31. Deures, obligacions i prohibicions de les associacions de 

consumidors i usuaris 
 
“3. Les prohibicions regulades en els epígrafs a), c), d) i f) de l'apartat anterior 

s'aplicaran, respecte de les Cooperatives de consumidors i usuaris que tinguen la 
consideració legal d'associació i estiguen inscrites en el Registre previst en l'article 29, 
única i exclusivament a la seua actuació com a tals Associacions de consumidors i 
usuaris, i no en el desenvolupament de la seua activitat econòmica com a cooperativa.” 

 
 
 

Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat 
Valenciana (DOCV nº 6.488, de 25 de març de 2011) 

 
 
Antecedents 
 
El dia 3 de setembre de 2010 va tenir entrada en la seu del Comité Econòmic i 

Social de la Comunitat Valenciana, escrit de l'Honorable Conseller d´Indústria, 
Comerç i Innovació, pel qual se sol�licitava l'emissió del corresponent dictamen 
preceptiu, amb caràcter d'urgència, a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de 
Comerç de la Comunitat Valenciana, segons el que es disposa en l'article 3.1 de la 
Llei 1/1993, de 7 de juliol, de creació del Comité Econòmic i Social de la 
Comunitat Valenciana. 

 
El dia 8 de setembre de 2010 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 la Generalitat, de Comerç de la 
Comunitat Valenciana. A la mateixa va assistir la Sra. Silvia Ordiñaga Rigo, 
directora general de Comerç i Consum, explicant el contingut del citat 
Avantprojecte als membres de la Comissió i responent a les qüestions que li van 
ser plantejades. 

 
Novament, els dies 13 i 16 de setembre de 2010, es va reunir la Comissió de 

Programació Econòmica Regional i Planes d'Inversions per a concloure 
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l'elaboració del Projecte de Dictamen, que va ser elevat al Ple del dia 17 de 
setembre de 2010, segons el que preceptua l'article 14.5 del Reglament 
d'Organització i Funcionament del CES-CV, aprovant-se per unanimitat. 

 
L'Avantprojecte de Llei que es dictaminava constava d'una Exposició de 

Motius, cent deu articles estructurats en set Títols amb els seus corresponents 
Capítols, dues Disposicions Addicionals, cinc Disposicions Transitòries, 
Disposició Derogatòria Única i dues Disposicions Finals. 

 
La Llei aprovada va constar de Preàmbul, cent deu articles estructurats en set 

Títols amb els seus corresponents Capítols, dues Disposicions Addicionals, cinc 
Disposicions Transitòries, Disposició Derogatòria Única i dues Disposicions 
Finals. 

 
Valoració i observacions de caràcter general 
 
En primer lloc, el CES-CV entenia la necessitat d'aprovar un nou text legal en 

matèria de comerç que s'ajustara a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, en matèria relativa als serveis 
en el mercat interior, com així quedava arreplegat en l'Exposició de Motius de 
l'Avantprojecte de Llei. 

 
No obstant açò, s'observava al llarg de l'articulat d'aquest Avantprojecte de 

Llei una excessiva planificació administrativa de l'activitat comercial i un marcat 
caràcter reglamentista, que no s'ajustava als objectius de l'esmentada Directiva 
europea, que imposa als Estats l'obligació d'eliminar totes les traves jurídiques i 
barreres administratives injustificades a la llibertat d'establiment i de prestació 
de serveis que s'arrepleguen en el Tractat de Funcionament de la Unió Europea. 

 
D'altra banda, el Comité considerava que l'Avantprojecte de Llei hauria de 

contemplar la venda directa dels productes dels agricultors i ramaders, com 
ocorre en altres legislacions de països europeus del nostre entorn. 

 
Observacions a l'articulat 
 
En l'article 7 (Condicions generals), de la redacció de l'apartat a) semblava 

desprendre's que poguera existir un doble règim d'autorització per a l'exercici de 
l'activitat comercial, una autorització autonòmica i una altra municipal, quan la 
Directiva de Serveis preveu, en honor de la simplificació administrativa en 
l'exercici de l'activitat comercial, que es valoren en un mateix procediment tots 
els requisits precisos per a l'exercici de l'activitat comercial, evitant solapament 
entre requisits equivalents exigits per les diferents administracions. Per açò, el 
CES-CV proposava la supressió de l'expressió “autonòmiques i municipals”.  
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Aquest article en la llei ha quedat redactat de la manera següent: 
 
Article 7. Condicions generals 
 
“1. Sense perjudici del que es disposa en la legislació vigent, especialment, en la 

legislació mercantil, laboral, tributària i en aquella que regula l'exercici de determinades 
professions, són condicions per a l'exercici de l'activitat comercial: 

 
a) Complir amb els requisits establits per la legislació vigent que resulte d'aplicació.” 
 
En relació a l'article 18 (Calendari de diumenges i altres dies festius), en 

l'apartat segon d'aquest article, el Comité entenia que en l'habilitació dels 
diumenges i festius no solament havien de tenir-se en compte les preferències 
dels consumidors sinó també, com disposa la normativa actualment vigent, el 
seu atractiu comercial. Per tant, es proposava que s'afegira l'expressió “i siguen 
d'atractiu comercial”. 

 
Per la seua banda, en l'apartat tercer, el CES-CV considerava que la facultat 

municipal de substitució no havia de ser vinculant per a aquells comerços que, 
d'acord amb la seua estratègia comercial, hagen planificat les seues obertures de 
conformitat amb el calendari establit per l'administració autonòmica. Per açò, el 
comerciant havia de poder optar entre els dies proposats per l'Ajuntament i els 
aprovats per l'administració autonòmica. 

 
En la llei la redacció ha sigut la següent: 
 
Article 18 (Calendari de diumenges i altres dies festius) 
 
“2. L'informe de l'Observatori vetlarà pels interessos dels consumidors i usuaris, de 

manera que es propose per a la seua habilitació comercial els diumenges i/o festius que 
oferisquen atractiu comercial per a aquells. 

 
3. Es faculta als Ajuntaments perquè puguen substituir fins a dos diumenges o festius 

dels habilitats per dos dies festius en el seu àmbit local. La decisió que s'adopte serà 
d'obligat compliment per a tots els establiments que no puguen acollir-se al règim de 
llibertat horària. Tal determinació haurà de ser adoptada per l'òrgan municipal 
competent, sentit el Consell Local de Comerç o, en defecte d'açò, les associacions locals de 
comerciants, i ser comunicada a la Conselleria competent en matèria de comerç, en el 
termini que s'establisca reglamentàriament.”  

 
En l'article 33 (Autorització d'establiments comercials d'impacte territorial) en 

l'apartat cinquè, es deixava per al posterior desenvolupament reglamentari la 
regulació d'una qüestió que haguera de quedar definida amb major precisió en la 
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pròpia Llei per raons de seguretat jurídica: la determinació d'aquells establiments 
comercials que, independentment del seu grau d'impacte territorial, puguen 
quedar exempts de l'exigència d'autorització comercial autonòmica. A més és 
incoherent amb la Directiva de Serveis que basava, precisament, l'exigència 
d'autoritzacions comercials en els impactes territorials. Per aquests motius, el 
Comité entenia que aquest apartat hauria de concretar els supòsits als quals 
resulta aplicable o en un altre cas, suprimir-se del text legal.  

 
En el text legal aprovat aquest punt 4 s'ha suprimit. 
 
En l'article 34 (Procediment per a la sol�licitud d'autorització comercial 

autonòmica), el CES-CV entenia que havia de vetlar-se perquè la creació 
d'organismes intermedis no derivava en una major burocratització en el 
procediment d'obtenció de l'autorització administrativa, d'acord amb el criteri de 
simplificació administrativa recollida en l'Exposició de Motius. 

 
En la llei que s'ha aprovat aquest article no ha quedat contemplat. 
 
Respecte a l'article 62 (Disponibilitat d'existències), el CES-CV creia que 

l'excessiva generalitat i indefinició de l'expressió pot donar lloc a sancions 
injustes ja que, en la pràctica, resulta molt difícil determinar a priori la demanda i 
necessitats de proveïment que pot exigir un llançament promocional i, en 
conseqüència, determinar si aquesta ha sigut calculada de manera raonable. Per 
açò, el CES-CV estimava que hauria de redactar-se el precepte de forma més 
precisa per a garantir la seguretat jurídica. 

 
El tenor literal d'aquest article és el següent: 
 
Article 62. Disponibilitat d'existències 
 
“1. En l'organització d'una oferta promocional s'haurà de comptar amb existències 

suficients per a satisfer la demanda previsible en cada establiment, calculada de manera 
raonable, atenent, entre altres circumstàncies, a la durada de la promoció anunciada i a la 
publicitat realitzada. En aquest sentit, queden prohibides les ofertes comercials que 
evidencien la impossibilitat de cobrir una mínima demanda, a la vista de les exigències 
posades a la venda i del mercat potencial al que es dirigeixen, i l'única pretensió del qual 
siga la d'atraure al consumidor a l'establiment mitjançant una expectativa enganyosa.” 

 
Quant a l'article 88 (Participació en l'acció pública), el Comité considerava 

que hauria de precisar-se què s'entén per assumptes que afecten de manera 
“col�lateral” a l'activitat comercial. 
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En la llei aprovada s'ha eliminat aquesta expressió i la redacció de l'article ha 
sigut la següent: 

 
Article 88. Participació en l'acció pública 
 
“La Generalitat disposarà els mitjans i sistemes necessaris per a facilitar la 

participació dels ciutadans, en l'acció pública a través dels seus respectius grups 
d'interès, en tots aquells assumptes que afecten a l'activitat comercial.” 

 
L'article 104 (Infraccions greus), el CES-CV entenia que l'apartat s) hauria de 

tipificar com a infracció greu la resistència o negativa a subministrar dades o a 
facilitar la informació requerida per les autoritats competents només quan és 
manifesta, a fi d'excloure aquelles situacions en què la falta d'informació no 
obeeix a una voluntat d'ocultació sinó a circumstàncies fortuïtes. 

 
Aquest apartat presenta el següent tenor literal: 
 
Article 104. Infraccions greus  
 
“Tindran la consideració d'infraccions greus, les següents: 
 
19) La negativa o resistència manifesta a subministrar dades o a facilitar la informació 

requerida per les autoritats competents o els seus agents, amb l'objecte de complir les 
funcions d'informació, vigilància, investigació, inspecció, tramitació i execució en les 
matèries al fet que es refereix la present Llei.” 

 
 

Llei 5/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de Relacions Familiars dels 
fills i filles els progenitors de les quals no conviuen (*DOCV nº 6.495, 
de 5 d'abril de 2011) 
 

Antecedents 
 
El dia 24 d'agost de 2010 va tenir entrada en la seu del Comité Econòmic i 

Social de la Comunitat Valenciana, escrit de l'Honorable Conseller de 
Governació, pel qual se sol�licitava l'emissió del corresponent dictamen preceptiu 
a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de relacions familiars dels fills i filles 
els progenitors de les quals no conviuen, a tenor del que es disposa en l'article 3.1 
de la Llei 1/1993, de 7 de juliol, de creació del Comité Econòmic i Social de la 
Comunitat Valenciana. 

 
El dia 8 de setembre de 2010 es va reunir en sessió de treball la Comissió de 

Protecció Social, per a elaborar el Projecte de Dictamen a l'Avantprojecte de Llei, 
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de la Generalitat, de relacions familiars dels fills i filles els progenitors de les 
quals no conviuen. A la mateixa va assistir la Sra. Carolina Salvador Moliner, 
directora general de Coordinació del Desenvolupament Estatutari i Promoció de 
l'Autogovern, explicant el contingut del citat Avantprojecte als membres de la 
Comissió i responent a les qüestions que li van ser plantejades. Aquest Projecte 
de Dictamen va ser elevat al Ple del dia 17 de setembre de 2010, i aprovat, segons 
el que preceptua 14.5 del Reglament d'Organització i Funcionament del CES-CV, 
per majoria. 

 
L'Avantprojecte de Llei que es dictaminava constava d'una Exposició de 

Motius, sis articles, una Disposició Addicional, una Disposició Transitòria, una 
Disposició Derogatòria i quatre Disposicions Finals. 

 
La Llei aprovada va constar de Preàmbul, set articles, Disposició Addicional 

Única, dues Disposicions Transitòries, Disposició Derogatòria Única i quatre 
Disposicions Finals. 

 
Valoració i observacions de caràcter general 
 
El CES-CV, al mateix temps que va agrair la remissió d'aquest avantprojecte 

de llei i la seua documentació complementària, va voler deixar constància de la 
seua preocupació per la possible inconstitucionalitat del text que es presentava. 
Aquest text legisla “ex novo” en sentit oposat a la regulació continguda en el 
Codi Civil, quan no existeix un Dret Civil Foral previ a desenvolupar, modificar 
o conservar sobre el Dret de Família en relació als progenitors. 

 
Observacions a l'articulat 
 
Sobre l'article 4 (Mesures judicials), en primer lloc, el CES-CV considerava 

que hauria de desaparèixer aquest article posat que el contingut del mateix és 
diferent a l'objectiu de la Llei que és la cerca d'un pacte entre els progenitors. Si 
no existeix pacte no hi hauria necessitat de regular el que ja està regulat pel Dret 
Civil Comú. 

 
Sense perjudici d'açò, pel que fa al primer apartat de l'article 4, el CES-CV 

opinava que hauria d'afegir-se a la redacció d'aquest punt que “mancant pacte 
entre els progenitors, serà el jutge qui fixarà els extrems enumerats en l'apartat 2 
de l'article 3 d'aquesta Llei, prèvia audiència del Ministeri Fiscal”. 

 
Aquest article en la llei ha quedat redactat de la manera següent: 
 
Article 5. Mesures judicials  
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“1. Mancant pacte entre els progenitors, serà l'autoritat judicial, prèvia audiència del 
Ministeri Fiscal, la que fixarà els extrems enumerats en l'apartat 2 de l'article 4 
d'aquesta llei.” 

 
En la Disposició Transitòria Única (Revisió judicial de mesures adoptades 

conforme a la legislació anterior), el CES-CV observava certa confusió i 
inseguretat jurídica en el contingut d'aquesta disposició, per la qual cosa 
proposava que s'especificara a quina part de la sentència fa referència quan diu 
“que es podran revisar judicialment les mesures adoptades conforme a la 
legislació anterior”. 

 
Aquesta disposició en la llei presenta el següent tenor: 
 
Disposició Transitòria Primera. Revisió judicial de mesures adoptades 

conforme a la legislació anterior.  
 
“Primera. A través del procediment establit en la legislació processal civil per a la 

modificació de mesures definitives acordades en un procediment de separació, nul�litat o 
divorci, i a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei, es podran revisar judicialment les 
adoptades conforme a la legislació anterior, quan alguna de les parts o el Ministeri Fiscal, 
respecte de casos concrets, sol�liciten l'aplicació d'aquesta norma.” 

 
 

Llei 7/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, dels Serveis de Prevenció, 
Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana (DOCV nº 
6.496, de 6 d'abril de 2011) 

 
Antecedents 
 
El dia 5 d'octubre de 2010 va tenir entrada en la seu del Comité Econòmic i 

Social de la Comunitat Valenciana, escrit de l'Honorable Conseller de 
Governació, pel qual se sol�licitava l'emissió del corresponent dictamen preceptiu 
a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, dels Serveis de Prevenció, Extinció 
d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana, a tenor del que es disposa en 
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 14 d'octubre de 2010 es va reunir en sessió de treball la Junta Directiva 

del CES-CV, en funcions de Comissió, per a elaborar l'Esborrany de Dictamen a 
l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, dels Serveis de Prevenció, Extinció 
d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana. A la mateixa va assistir la 
directora general d'Emergències la Sra. Irene Rodríguez Rodrigo explicant el 
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contingut del citat Avantprojecte als membres de la Comissió i responent a les 
qüestions que li van ser plantejades.  

 
Novament, els dies 25 d'octubre i 5 de novembre de 2010, es va reunir la Junta 

Directiva, en funcions de Comissió, per a concloure l'elaboració de l'Esborrany de 
Dictamen, que va ser elevat al Ple del dia 9 de novembre de 2010, segons el que 
preceptua l'article 14.5 del Reglament d'Organització i Funcionament del CES-
CV, aprovant-se per majoria. 

 
L'Avantprojecte de Llei que es dictaminava constava d'una Exposició de 

Motius, 61 articles estructurats en nou Títols, amb els seus corresponents 
Capítols, sis Disposicions Addicionals, cinc Disposicions Transitòries i dues 
Disposicions Finals. 

 
El text de la Llei aprovat consta de Preàmbul, 62 articles estructurats en nou 

Títols, amb els seus corresponents Capítols, sis Disposicions Addicionals, cinc 
Disposicions Transitòries i dues Disposicions Finals. 

 
 
Valoració i observacions de caràcter general  
 
L'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, dels Serveis de Prevenció, Extinció 

d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana regula al llarg de la seua 
articulat matèries que afecten a les condicions laborals del personal. Per açò, el 
CES-CV considerava que qualsevol modificació que s'efectue reglamentàriament 
hauria de portar-se prèviament a les taules de negociació corresponents, en els 
termes establits en el Capítol IV de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic 
de l'Empleat Públic.  

 
 
Observacions a l'articulat 
 
En l'article 16 (Composició i funcionament de la Comissió), el CES-CV 

suggeria que en el reglament que regule la composició i funcionament de la 
Comissió de Coordinació dels Serveis de Prevenció, Extinció d'Incendis i 
Salvament de la Comunitat Valenciana, s'incloga a les organitzacions 
empresarials i sindicals més representatives de la Comunitat Valenciana. 

 
Aquest article en la llei ha tingut la redacció següent: 
 
Article 17. Composició i funcionament de la comissió 
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“La conselleria competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvament 
elaborarà el reglament pel qual es regule la composició i funcionament de la Comissió de 
Coordinació dels Serveis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat 
Valenciana, en la qual estaran presents representants dels serveis de Prevenció, Extinció 
d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana, així com les organitzacions 
empresarials i sindicals més representatives.” 

 
En relació al Títol VI (Del Registre i de la Credencial Professional) el Comité 

creia convenient que tant el registre de bombers com el document d'acreditació 
regulats en els articles 30 i 31, respectivament, haurien de diferenciar clarament 
entre bombers depenents de les administracions públiques, bombers voluntaris i 
bombers d'empresa, d'acord amb l'establit en l'article 1, apartat 2, de 
l'Avantprojecte on es regula l'àmbit d'aplicació de la Llei. 

 
Un d'aquests articles en la llei ha quedat redactat de la manera següent: 
 
Article 32. Document d'acreditació de bomber professional, voluntari o 

d'empresa 
 
“1. El personal que estiga inscrit en el registre de bombers i es trobe en actiu, estarà 

proveït d'un document d'acreditació de bomber professional, voluntari o d'empresa 
expedit per la Generalitat, a través de la conselleria competent en matèria de protecció 
civil i gestió d'emergències.” 

 
Respecte a l'article 37 (Prevenció de Riscos Laborals), a l'efecte del 

compliment del contingut d'aquest article, el Comité considerava convenient la 
creació d'un Comité de Seguretat i Salut Laboral d'àmbit autonòmic, que 
coordine les actuacions en aquesta matèria. 

 
El tenor literal d'aquest article en la llei és el següent: 
 
Article 38. Prevenció de riscos laborals 
 
“2. Es crearà un Comité de Seguretat i Salut Laboral d'àmbit autonòmic per a 

coordinar les actuacions en aquesta matèria.” 
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Llei 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat 
Valenciana (DOCV nº 6.495, de 5 d'abril de 2011) 
 

Antecedents 
 
El dia 14 de setembre de 2010 va tenir entrada en la seu del Comité Econòmic 

i Social de la Comunitat Valenciana, escrit de l'Honorable Conseller 
d´Infraestructures i Transport, pel qual se sol�licitava l'emissió del corresponent 
dictamen preceptiu a l'Avantprojecte de Llei, de Mobilitat de la Comunitat 
Valenciana, a tenor del que es disposa en 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 7 d'octubre de 2010 es va reunir en sessió de treball la Junta Directiva 

del CES-CV, actuant en funcions de Comissió, per a elaborar l'Esborrany de 
Dictamen a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de Mobilitat de la 
Comunitat Valenciana. A la mateixa va comparèixer el Sr. Vicente Dómine 
Redondo, director general de Transports i Logística, assistit per la Sra. Mar 
Martínez Aparicio, cap de divisió de Planificació i Logística, de la Conselleria 
d´Infraestructures i Transport, explicant el contingut del citat Avantprojecte de 
Llei als membres de la Junta i responent a les qüestions que li van ser 
plantejades. 

 
Novament, els dies 14 i 19 d'octubre de 2010, es va reunir la Junta Directiva, 

actuant en funcions de Comissió, per a concloure l'elaboració de l'Esborrany de 
Dictamen, que va ser elevat al Ple del dia de 2010, segons el que preceptua 
l'article 14.5 del Reglament d'Organització i Funcionament del CES-CV, 
aprovant-se per unanimitat. 

 
L'Avantprojecte de Llei que es dictaminava constava d'una Exposició de 

Motius, 112 articles estructurats en quatre Títols, amb els seus corresponents 
Capítols i Seccions, quatre Disposicions Addicionals, quatre Disposicions 
Transitòries, Disposició Derogatòria Única i dues Disposicions Finals. 

 
La Llei aprovada va constar de Preàmbul, 111 articles estructurats en quatre 

Títols, amb els seus corresponents Capítols i Seccions, cinc Disposicions 
Addicionals, quatre Disposicions Transitòries, Disposició Derogatòria Única i 
dues Disposicions Finals. 

 
Valoració i observacions de caràcter general 
 
El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana va voler manifestar 

que l'emissió dels seus dictàmens es realitza sobre els Avantprojectes de Llei 
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definitius que li són remesos per les Conselleries corresponents per a tal fi, mai 
sobre esborranys d'Avantprojectes de Llei. 

 
En aquest sentit, es va indicar que qualsevol modificació posterior que es 

realitze en el text remès al CES-CV, sense perjudici de les efectuades pel Consell 
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, impossibilita complir amb 
l'arreplegat en l'article 3.1 apartat a), de la Llei 1/1993, de 7 de juliol, de creació 
del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, que estableix entre les 
seues funcions l'emissió de dictàmens amb caràcter preceptiu, previ i no 
vinculant d’ “Avantprojectes de Lleis” que regulen matèries econòmiques i socials 
que siguen competència de la nostra Comunitat. 

 
Observacions a l'articulat 
 
En l'article 8 (Estacionament de bicicletes), el CES-CV estimava que havien de 

ser els edificis d'ús residencial “de nova construcció” els que devien contemplar 
emplaçaments específics per a l'estacionament de bicicletes. 

 
El tenor de la llei aprovada és el següent: 
 
Article 8. Estacionament de bicicletes 
 
“1. Els edificis d'ús residencial de nova construcció hauran de contemplar 

emplaçaments específics, segurs i protegits, per a un nombre de bicicletes almenys igual 
al doble del nombre d'habitatges, en una ubicació que permeta l'accés còmode i fàcil des 
de la xarxa viària, d'acord amb el que reglamentàriament s'especifique.” 

 
Quant a l'articule 28 (Publicitat), en l'apartat 1 d'aquest article, el Comité 

proposava que el posterior desenvolupament reglamentari fixara els mecanismes 
adequats per a fer públic l'informe global sobre els contractes de servei públic de 
transport adjudicats. 

 
En la llei, aquest article ha quedat redactat de la següent manera: 
 
Article 28. Publicitat 
 
“1. Cada autoritat competent farà públic una vegada a l'any, en la forma que es 

determine reglamentàriament, un informe global sobre els contractes de servei públic de 
transport adjudicats, indicant per a cadascun d'ells les seues característiques essencials.” 

 
En relació a l'article 29 (El contracte de servei públic de transport), el CES-CV 

observava una contradicció en el contingut d'aquest article i entenia que les 
tarifes màximes recollides en el contracte de servei públic de transport han de 



Memòria d’Activitats 2011 

 

 109

tenir la consideració d'obligació quan no superen les derivades dels costos del 
servei. 

 
El tenor literal de la llei és el següent: 
 
Article 29. El contracte de servei públic de transport 
 
“3. El contracte podrà establir un marc de tarifes màximes, que tindran la 

consideració d'obligació de servei públic quan resulten inferiors a les derivades dels costos 
del servei i que per tant donaran lloc a les compensacions previstes en els punts 
anteriors.” 

 
Sobre l'article 43 (Transport de viatgers en vehicles de característiques 

especials), el Comité opinava que l'actual redacció de l'apartat 2 d'aquest article 
era confusa per les diverses interpretacions que caben al mateix. Per açò, 
recomanava la seua modificació aclarint el seu contingut. 

 
En el text aprovat l'apartat 2 s'ha suprimit i s'ha aclarit el punt 1 de l'article 

que presenta la següent dicció: 
 
Article 42. Transport públic de viatgers amb vehicles turisme de 

característiques especials 
 
“1. El transport de viatgers en vehicles de turisme amb unes condicions especials en 

raó del seu nivell de representativitat o altres característiques excepcionals, clarament 
diferenciats de la resta pel seu preu, prestacions mecàniques, característiques físiques, 
etc., amb origen o destinació a la Comunitat Valenciana, s'adequarà a l'assenyalat en la 
legislació estatal en la matèria, a l'establit en aquesta llei i al que es disposa en la 
corresponent autorització administrativa.” 

 
L'article 49 (Requisits per a l'obtenció de l'autorització), en relació al contingut 

de l'apartat h) és excessivament discrecional, per la qual cosa el CES-CV 
considerava convenient la seua modificació en llaures a una major seguretat 
jurídica. 

 
Aquest article ha quedat redactat en la llei amb el següent tenor: 
 
Article 48. Requisits per a l'obtenció de l'autorització 
 
“Per a l'obtenció i l'atorgament de les autoritzacions per a la prestació del servei de 

taxi, serà necessari acreditar davant l'òrgan competent el compliment dels següents 
requisits:  
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“8. Qualssevol uns altres que normativament puguen ser exigits; especialment, 
referits a la millora de la seguretat en la prestació del servei.” 

 
 

Llei 9/2011, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió 
Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat (DOCV 
nº 6.680, de 28 de desembre de 2011) 

 
El dia 5 d'octubre de 2011 va tenir entrada en la seu del CES-CV, escrit de 

l'Honorable Conseller d´Hisenda i Administració Pública, pel qual 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, a tenor del que es disposa en 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. 

 
De forma immediata el President del CES-CV va convocar la Comissió de 

Programació Econòmica Regional i Planes d'Inversions, a la qual se li va donar 
trasllat del citat Avantprojecte de Llei amb la finalitat d'elaborar l'Esborrany de 
Dictamen, segons disposa l'article 38 del Reglament d'Organització i 
Funcionament del Comité. 

 
Els dies 7, 10 i 14 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 17 d'octubre de 2011 i aprovat, segons el que preceptua l'article 14.5 
del Reglament d'Organització i Funcionament del CES-CV, per unanimitat.  

 
L'Avantprojecte de Llei que es dictaminava constava de: Exposició de Motius, 

al costat de 33 Capítols, 116 Articles, 3 Disposicions Addicionals, 3 Disposicions 
Transitòries, 3 Disposicions Derogatòries i 3 Disposicions Finals. 

 
El text de la Llei aprovat consta de: Preàmbul, al costat de 36 Capítols, 130 

Articles, 4 Disposicions Addicionals, 3 Disposicions Transitòries, 3 Disposicions 
Derogatòries, 3 Disposicions Finals i 5 Annexos. 

 
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 qual 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.  
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Així mateix, el CES-CV entenia que les diverses lleis modificades en el present 

avantprojecte haurien de ser sotmeses prèviament als consells o altres òrgans de 
control quan així estiga previst en el seu corresponent normativa. 

 
El CES-CV valorava positivament les mesures fiscals adoptades en la quota 

de la taxa que grava els jocs de sort, envit i atzar, que arreplega l'Avantprojecte 
de Llei, en la mesura en què van encaminades a garantir la viabilitat de les 
empreses i el sosteniment dels llocs de treball d'aquest sector, que a la Comunitat 
Valenciana té un caràcter rellevant. 

 
Observacions a l'articulat 
 
En el Capítol VII (De la modificació del Text Refós de la Llei de sobre Caixes 

d'Estalvis aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell), el 
CES-CV proposava que l'Avantprojecte de Llei contemple l'eliminació del segon 
paràgraf de l'article 20.1 del Decret Legislatiu 1/1997, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, i açò amb base en la Sentència 118/2011, 
de 5 de juliol, del Tribunal Constitucional, davant el recurs d'inconstitucionalitat 
interposat en relació amb diversos preceptes de la Llei 44/2002, de 22 de 
novembre, de mesures de reforma del sistema financer. Aquesta sentència 
estableix en els seus fonaments jurídics: “… el caràcter democràtic i representatiu 
dels càrrecs que ha de ser garantit per les bases estatals només exigeix que periòdicament 
siguen sotmesos a un procés d'elecció. Per açò, la regulació relativa a la reelecció per un 
sol període així com els criteris de còmput del període de reelecció i la fixació en dotze 
anys de la durada màxima del mandat no poden ser considerats bàsics”. 

 
En aquest sentit, en la llei, aquest article ha tingut la redacció següent: 
 
Article 57. Es modifica l'apartat 1 de l'article 20 del Text Refós de la Llei sobre 

Caixes d'estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del 
Consell, amb la següent redacció:  

 
“1. Els membres dels òrgans de govern seran nomenats per un període de sis anys, 

podent ser reelegits sempre que continuen complint els requisits establits en l'article 18 
d'aquesta Llei.” 

 
En relació a l'article 64 (S'afig un nou apartat 4 a l'article 59 de la Llei 3/1993, 

de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana), el CES-CV considerava 
que per a l'aplicació de l'excepció a la prohibició del canvi d'ús forestal dels 
terrenys incendiats havien d'establir-se les màximes garanties que asseguraren la 
seua finalitat d'interès general; és a dir, havia de garantir-se que l'excepció està 
ordenada a la consecució d'un ben para tota la societat superior a la restauració 
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d'uns terrenys forestals incendiats. En tot cas respectant el que preceptua l'article 
50.1 de la norma bàsica estatal Llei 43/2003. 

 
El text aprovat presenta el tenor literal que s'acompanya a continuació: 
 
Article 64.- S'afig un nou apartat 4 a l'article 59 de la Llei 3/1993, de 9 de 

desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com segueix: 
 
“4. Amb caràcter singular, i en els supòsits de projectes d'obres i infraestructures 

d'especial rellevància declarats d'interès general de la Comunitat Valenciana, el Consell 
podrà excepcionar la prohibició de canvi d'ús forestal, dins del termini general dels 30 
anys mitjançant acord justificat. 

 
En cap cas, l'aplicació de l'expressada excepció podrà implicar un augment de 

l'aprofitament lucratiu per a particulars contrari a la finalitat perseguida per la 
citada prohibició.” 

 
Respecte a l'article 74 (Es modifica l'apartat 3 de l'article 8 de la Llei de la 

Generalitat Valenciana 8/2001, de 26 de novembre, de Creació de l'Agència 
Valenciana de l'Energia), el CES-CV assenyalava que havia de substituir-se el 
terme “acabarà” per “determinarà”, i novament, en la composició del Consell 
Assessor havia de quedar garantida la participació de les organitzacions sindicals 
i empresarials més representatives de la Comunitat Valenciana. 

 
Aquest article en la llei ha tingut la redacció següent: 
 
Article 85. Es modifica l'apartat 3 de l'article 8 de la Llei de la Generalitat 

Valenciana 8/2001, de 26 de novembre, de Creació de l'Agència Valenciana de 
l'Energia, que queda redactat com segueix: 

 
“3. La composició del Consell Assessor es determinarà reglamentàriament.” 
 
CONCLUSIONS 
 
Des del Gabinet Tècnic del CES-CV, es vol indicar, un any més, que en aquest 

apartat, l'esmentat informe sobre la incidència dels Dictàmens emesos pel CES-
CV en les lleis de la Generalitat Valenciana, es realitza des de ja fa algun temps 
amb l'objectiu de comparar el contingut dels Dictàmens emesos pel Comité i les 
Lleis aprovades i publicades en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 
(DOCV) durant l'any, en aquest cas l'any 2011. 

 
En aquest sentit, l'article tercer de la Llei 1/1993, de 7 de juliol, de creació del 

Comité disposa que el propi Comité Econòmic i Social de la Comunitat 
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Valenciana, com a institució de la Generalitat Valenciana que és, té encomanada 
la funció d'emetre dictàmens preceptius i no vinculants sobre els Avantprojectes 
de Llei que elabora el Govern Valencià, sobre les matèries que li són pròpies.  

 
En edicions passades, s'ha insistit que aquest treball de comparació i d'anàlisi 

no té la finalitat de presentar un comentari exhaustiu sobre les lleis, sinó més 
aviat comprovar i constatar si les normes aprovades pel Parlament valencià 
tenen en compte els suggeriments i recomanacions que s'efectuen des del Comité 
Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. 

 
A més cal destacar com un aspecte rellevant i positiu que en els últims temps 

s'ha comprovat que un bon nombre dels suggeriments i observacions incloses en 
els Dictàmens del Comité es prenen en consideració en una doble via; d'una 
banda, pels diputats i diputades dels Corts Valencianes, en el tràmit 
parlamentari dels projectes de llei i per l'altre, pel Consell de la Generalitat en 
convertir els avantprojectes en Projectes de Llei. 

 
No obstant açò, encara que tot el que s'ha comentat en els paràgrafs anteriors 

és important, actualment encara es donen casos en els quals departaments del 
Govern Valencià no tramiten la corresponent petició d'emissió dels dictàmens 
preceptius i no vinculants. En ocasions, açò repercuteix en un incompliment 
d’allò que preceptua la Llei de Creació del propi CES-CV sobre l'exercici 
d'emissió de dictàmens de les matèries pròpies de la seua competència que 
deriva a més en l'escassa percepció que tenen els valencians i valencianes en 
relació a la important tasca que duu a terme el propi Comité com a òrgan 
consultiu i institució de la Generalitat Valenciana. 

 
Per a finalitzar, cal comentar com a punt concloent, que malgrat els escassos 

mitjans materials i humans amb els quals compte el Comité, es realitza un ingent 
esforç per donar compliment a les funcions que té encomanades aquest òrgan 
consultiu del Govern Valencià i de les institucions públiques de la Comunitat 
Valenciana, segons es preveu en 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.  

 


