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MEMÒRIA D’ACTIVITATS - 2002 
 
 
 
 
 
 
“La participació dels agents econòmics i socials en l’activitat pública es configura 
com un corol·lari de tot estat democràtic, i com a dret essencial de les persones i 
dels grups s’hi integren”. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Esta Memòria fou aprovada en la sessió de la Junta Directiva del dia 25 d’abril de 2003 
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PRESENTACIÓ 
 

Un any més es presenta la Memòria d’Activitats del Comité Econòmic i Social 
de la Comunitat Valenciana, en esta ocasió la corresponent a l’any 2002, que fou 
aprovada per unanimitat en la Junta Directiva del CES-CV el dia 25 d’abril de 2003 
a Castelló. 

 
Com sol ser habitual, la Memòria conté tot el que fa referència a la naturalesa, 

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

 
En el mes de febrer de l’any 2002, es va produir una modificació en la 

composició d’un dels grups que conformen el CES-CV, ja que va cessar com 
membre del Grup IV, la directora general de Servicis Socials, Sra. Mª. Luisa Gracia 
Giménez i en el seu lloc va ser nomenat el Sr. Francisco Quintana Safont, secretari 
general de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i aprofitem estes 
pàgines per a agrair el treball realitzat per la conselleria i donar-li la benvinguda al 
nou conseller del CES-CV. A partir d’octubre, tots els consellers quedaren exercint 
el seu càrrec en funcions, ja que va concloure el mandat de quatre anys per al qual 
foren elegits. 

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

elaborats per esta institució, arribant a la xifra de 12 i 1 respectivament, que ha 
servit per a constatar el compliment de la llei de creació, quant a la funció 
consultiva del nostre organisme. En este sentit, es van emetre els dictàmens a 
l’Avantprojecte de Llei d’Ordenació Sanitària de la CV, a l’Avantprojecte de Llei 
sobre Ordenació i Modernització de les Estructures Agràries de la CV, a 
l’Avantprojecte de Llei de Consells Socials de les Universitats Públiques 
Valencianes, a l’Avantprojecte de Llei de Drets i Informació al Pacient, a 
l’Avantprojecte de Llei de Modificació de la Llei 6/1998, de la GV d’Ordenació 
Farmacèutica de la CV, a l’Avantprojecte de Llei de Ramaderia de la CV, a 
l’Avantprojecte de Llei de Modificació de la Llei Reguladora de l’Activitat 
Urbanística, a l’Avantprojecte de Llei de la GV sobre l’Estatut de Persones amb 
Discapacitat, a l’Avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió, 
Administrativa i Financera i d’Organització de la GV, a l’Avantprojecte de Llei de 
Cooperatives de la CV, a l’Avantprojecte de Llei Reguladora de l’Habitatge, a 
l’Avantprojecte de Llei pel qual es modifica el Text Refós de la Llei sobre Caixes 
d’Estalvis, així com l’informe sobre la Situació Sociolaboral de la Dona a la 
Comunitat Valenciana. 

 
Esta Memòria d’Activitats ha consolidat en els últims anys una estructura 

comuna, per la qual cosa continuem amb el mateix índex de capítols i amb la 
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inclusió de dos annexos, un sobre la legislació aplicable al CES-CV i un altre amb 
l’Estudi Comparatiu de la Incidència dels dictàmens emesos pel Comité Econòmic 
i Social de la Comunitat Valenciana, en les lleis de la Generalitat Valenciana 
aprovades en les Corts Valencianes en l’any 2002. 

 
El capítol primer de la Memòria conté la informació relativa a la creació, 

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

 
Les funcions atribuïdes al Comité per la Llei 1/1993, de 7 de juliol, de la 

Generalitat Valenciana, de creació del CES-CV i pel Reglament d’Organització i 
Funcionament s’especifiquen en el capítol segon. 

 
En el capítol quart, s’indiquen les activitats institucionals en què participa el 

Comité com a institució, així com les organitzades per ells, on ressalten un any 
més, les V Conferències sobre el Medi Ambient: Medi Ambient i Empresa i els 
Premis del CES-CV per a Tesis Doctorals, convocatòria any 2001. 

 
Els estudis, les publicacions i els treballs de documentació i arxiu realitzats en 

l’any 2002 estan continguts en el capítol quart. 
 
En el capítol cinqué es fa menció a la gestió dels recursos personals i materials, 

on s’efectua un comentari al pressupost de l’organisme i tot allò referent a 
l’activitat econòmica del Comité. 
 

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

 
Amb la publicació de la present Memòria d’Activitats, es pretén complir com 

tots els anys, amb l’obligació de presentar a la ciutadania el resum de les activitats 
i funcions dutes a terme pel Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana.  

 
 
 

Castelló, maig de 2003 
 
 
 Rafael Cerdá Ferrer  
 President del CES de la 
 Comunitat Valenciana 
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CREACIÓ 
 

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

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

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

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

següents: 
 

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

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

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

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

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

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

i presentar iniciatives referents a l’estudi, el debat i la difusió de les qüestions 
relacionades amb les matèries competència del Comité. 
 
En definitiva, el Comité es convertix així, en seu de trobada i de diàleg dels 

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

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

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

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

 
 

FUNCIONS 
 

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

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

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

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

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

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

enumerades, estudis o informes en el marc de les seues competències.  
 
• Regular el seu règim interno 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. 



CES Comunitat Valenciana 

 14

• Proposar, per iniciativa pròpia, recomanacions dirigides al Govern Valencià en 
l’àmbit de les seues competències. 

 
 
COMPOSICIÓ 
 

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

 
La distribució dels membres referits és la següent: 

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

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

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

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

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

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

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

renovable per períodes d’igual duració.  
 
La condició de membre del Comité és incompatible amb l’exercici de qualsevol 

càrrec o activitats que impedisca o menyscabe l’exercici de les funcions que li són 
pròpies. 
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ÒRGANS 
 

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

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

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

secretari. 
 
 
ÒRGANS COL·LEGIATS 
 
Ple 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El president del Comité Econòmic i Social és nomenat pel Govern Valencià, a 
proposta conjunta dels consellers d’Economia i d’Ocupació, amb consulta prèvia 
als grups de representació que integren el Comité, llevat que hi haja un dictamen 
previ en contra, emés per majoria de tres quarts dels seus membres. 
 
Vicepresidents  

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

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

 
Substituiran el president en els casos de vacant, absència o malaltia d’este, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’organització i el funcionament del Comité Econòmic i Social de la Comunitat 
Valenciana estan regulats per la seua Llei de Creació, pel seu Reglament -aprovat 
pel Govern Valencià mitjançant l’Acord de 29 de juliol de 1994- i per les directrius 
que marque el mateix 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 les 
Comissions de Treball. Qualsevol conseller del Govern Valencià, amb competència 
en les matèries que es tracte, podrà assistir, amb veu però sense vot, a les reunions 
dels dits òrgans. També podran fer-ho aquells experts que hagen sigut convocats 
pel president del Comité per a informar sobre els assumptes sotmesos a estudi de 
la institució. 

 
Amb caràcter general, les votacions seran públiques per a tots els membres 

presents en l’òrgan col·legiat corresponent, en els casos en que així s’acorde la 
votació podrà ser nominal, o secreta en aquelles qüestions que afecten 
personalment els membres del Comité. 

 
Tots els membres del Comité poden presentar esmenes, individualment o 

col·lectivament, en les Comissions o en el Ple, el que es podrà fer fins a un dia 
abans de l’inici de la sessió de què es tracte i han de dur adjunt un breu justificant 
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que indique si són a la totalitat o parcials. Les esmenes a la totalitat han d’incloure 
un text alternatiu. 

 
Les discrepàncies del sentir de la majoria s’expressaran mitjançant vots 

particulars que es podran formular de forma individual o col·lectiva. 
 
De les sessions del Ple i Junta Directiva alçarà l’acta corresponent el secretari 

que contindrà un succint resum  de la Comissió, assumptes debatuts i de les 
intervencions de les quals s’ha sol·licitat constància, així com el contingut i els 
resultats de votacions. 

 
 
Periodicitat i quòrum dels òrgans col·legiats 
 
Ple 

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

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

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

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

 
Junta Directiva 

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

vegada al mes, si bé pot ser convocada de forma extraordinària tantes vegades com 
calga. 

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

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

 
Comissions de Treball 
 

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

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

administratius del Comité. 
 
 
DICTÀMENS 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

particulars a la totalitat i es procedirà a la votació dels textos alternatius; si cap 
d’ells prospera, es durà a terme el debat i la votació de les esmenes i vots 
particulars parcials. 
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• Les esmenes aprovades s’inclouran en el text definitiu i el text final serà sotmés 
a votació. 

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

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

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

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

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

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

 
Els grups expressats comptaran amb el suport tècnic i administratiu necessari 

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

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

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

proposta d’avantprojecte de pressupost anual següent, perquè puga ser examinat 
per la Junta Directiva per a la posterior aprovació pel Ple del Comité i tramesa a la 
Conselleria d’Economia i Hisenda. 
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Encara que, en principi, el Comité se regix per l’ordenament jurídic privat, està 

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

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

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

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

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

grups, s’haurà de dur a terme mitjançant convocatòria pública i d’acord amb 
sistemes basats en els principis de mèrit i capacitat, tot això de conformitat amb els 
procediments i modalitats establits en la legislació laboral vigent. 
 
Contractació 
 

D’acord amb el que preveu l’art. 27.3 de la Llei 1/93, les contractacions que 
duga a terme el Comité Econòmic i Social es desenvoluparan en règim de dret 
privat, si bé el sotmetiment als principis de publicitat, concurrència, salvaguarda 
de l’interés públic i homogeneïtzació amb els comportaments del sector públic 
aboquen este organisme a aplicar, en no poques ocasions, normatives de dret 
públic fonamentalment per les seues obligacions financeres i pressupostàries. 
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COMPOSICIÓ DEL PLE 
 
PRESIDENCIA SECRETARÍA GENERAL 
 
Sr. Rafael Cerdá Ferrer 

 
Sra. María José Adalid Hinarejos 

 

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

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

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

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

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

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

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

Navegació. 

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

Laboral. Conselleria d’Economia, 
Hisenda i Ocupació. 

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

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

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

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

Sr. Vicente Montaner Agustí Expert de l’administració. 
Sr. Agustín Sancho Sancho Expert de l’administració. 

 

El Decret 19/2002, de 8 de febrer, del Govern Valencià (DOGV 15/02/2002) va disposar el 
cessament de la senyora María Luisa Gracia Giménez com a membre del Grup IV del CES-CV, i va 
nomenar en substitució seua el senyor Francisco Quintana Safont. 
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En el Ple del CES-CV realitzat el dia 14 de febrer de 2002, es va aprovar per unanimitat la 
designació del senyor Juan Ortega Alborch com a vicepresident del CES-CV, en substitució del 
senyor Vicente Mira Franch. 
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COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 
PRESIDENT   
 
Sr. Rafael Cerdá Ferrer 

  

   
VICEPRESIDENTS   
 
Sr. Juan Ortega Alborch 

 
Grup I 

 
CC OO-PV 

Sr. Rafael Montero Gomis Grup II CIERVAL 
   
VOCALS   
 
Sr. Vicent Mira Franch  

 
Grup I 

 
UGT- PV 

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

d’Estalvi. 
Sr. Joaquín Pitarch Roig Grup III Economia Social. Confederació de 

Cooperatives de la Comunitat 
Valenciana. 

Sr. José Manuel Vela Bargues Grup IV Sotssecretari de Política 
Pressupostària i Tresor. 

Sr. Agustín Sancho Sancho Grup IV Expert nomenat per 
l’administració. 
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COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS DE TREBALL DEL CES 
 

COMISSIÓ PROGRAMACIÓ ECONÒMICA REGIONAL I PLANS 
D’INVERSIONS 

 
PRESIDENT   
 
Sr. Pedro Coca Castaño 

 
Grup II 

 
CIERVAL 

 
VICEPRESIDENT 

  

 
Sr. Vicent Mira Franch 

 
Grup I 

 
UGT- PV 

   
VOCALS   
 
Sr. Juan Ortega Alborch 

 
Grup I 

 
CC OO- PV 

Sr. Rafael Montero Gomis Grup II CIERVAL 
Sr. Joaquín Pitarch Roig Grup III Economia Social. Confederació de 

Cooperatives de la Comunitat 
Valenciana. 

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

Sr. Agustín E. Sancho Sancho Grup IV Expert de l’administració. 
Sr. José Manuel Vela Bargues Grup IV Sotssecretari de Política 

Pressupostària i Tresor. 
 
SUPLENTS 
 
Grup I Sr. Ismael Sáez Vaquero UGT- PV 
 Sr. Fernando Casado Carrasco CC OO-PV 
Grup II Sr. Javier López Mora 

Sr. Fernando Romero Bru 
CIERVAL 
CIERVAL 

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

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

Grup IV Sr. Román Ceballos Sancho 
 
Sr. Elías Amor Bravo 

Director general de Treball i 
Seguretat Laboral. 
Director general de Formació i 
Qualificació Professional. 
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COMISSIÓ POLÍTICA INDUSTRIAL 
 

PRESIDENT   
 
Vacant 

  
 

 
VICEPRESIDENT 

  

 
Vacant 

  

 
VOCALS 

  

 
Sr. Ismael Sáez Vaquero 

 
Grup I 

 
UGT-PV 

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

d’Estalvis. 
Sr. Agustín E. Sancho Sancho Grup IV Expert de l’administració. 
Sr. José Manuel Vela Bargues Grup IV Sotssecretari de Política 

Pressupostària i Tresor. 
 
SUPLENTS 
 
Grup I Sr. Vicent Mira Franch UGT- PV 
 Sra. Ofelia Vila Hernández CC OO- PV 
Grup II Sr. Enrique Soto Ripoll 

Sr. Fernando Romero Bru 
CIERVAL 
CIERVAL 

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

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

Grup IV Sr. Román Ceballos Sancho 
 
Sr. Elías Amor Bravo 

Director general de Treball i 
Seguretat Laboral. 
Director general de Formació i 
Qualificació Professional. 
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COMISSIÓ POLÍTIQUES DE PROTECCIÓ SOCIAL 
 

PRESIDENT   
 
Sr. Juan Ortega Alborch 

 
Grup I 

 
CC OO-PV 

 
VICEPRESIDENT 

  

 
Sr. Oscar Llopis Barragán 

 
Grup I 

 
UGT-PV 

   
VOCALS   
   
Sr. Pedro Méndez Reyes Grup II CIERVAL 
Sr. Enrique Soto Ripoll Grup II CIERVAL 
Sra. Carmen Oliver Moreno Grup III Federació d’Ames de Casa. 
Sr. Francisco José Micó Micó Grup III Federació Valenciana de Municipis 

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

Seguretat Laboral. 
Sr. Elías Amor Bravo Grup IV Director general de Formació i 

Qualificació Professional. 
 
SUPLENTS 
 
Grup I Sr. Ángel Gracia Peris UGT- PV 
 Sra. Ofelia Vila Hernández CC OO-PV 
Grup II Sr. Alejandro Soliveres 

Montañés 
Sr. Javier López Mora 

CIERVAL 
CIERVAL 

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

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

Grup IV Sr. Agustín E. Sancho Sancho Expert de l’administració. 
 Sr. José Manuel Vela Bargues Sotssecretari de Política 

Pressupostària i Tresor. 
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COMISSIÓ PROGRAMACIÓ TERRITORIAL I MEDI AMBIENT 
 

PRESIDENT   
 
Sr. Pedro Coca Castaño 

 
Grup II 

 
CIERVAL 

 
VICEPRESIDENT 

  

 
Sra. Ofelia Vila Hernández 
 

 
Grup I 

 
CC OO-PV 

VOCALS   
 
Sr. Ángel Gracia Peris 

 
Grup I 

 
UGT- PV 

Sr. Javier López Mora Grup II CIERVAL 
Sr. Eladio Aniorte Aparicio  Grup III Organitzacions socials agràries. 

Joves Agricultors (ASAJA). 
Sr. Vicente Casañ Casañ Grup III Consell de Cambres de Comerç. 
Sr. Román Ceballos Sancho Grup IV Director general de Treball i 

Seguretat Laboral. 
Sr. Elías Amor Bravo Grup IV Director general de Formació i 

Qualificació Professional. 
 
SUPLENTS 
 
Grup I Sr. Oscar Llopis Barragán UGT-PV 
 Sr. Fernando Casado Carrasco CC.OO.- P.V. 
Grup II Sr. Alejandro Soliveres 

Montañés 
Sr. Fernando Romero Bru 

CIERVAL 
CIERVAL 

Grup III Sra. Carmen Oliver Moreno Federació d’Ames de Casa. 
 Sr. Francisco José Micó Micó Federació Valenciana de Municipis 

i Províncies. 
Grup IV Sr. Agustín E. Sancho Sancho Expert de l’administració. 
 Sr. José M. Vela Bargues Sotssecretari de Política 

Pressupostària i Tresor. 
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COMISSIÓ RELACIONS LABORALS, COOPERACIÓ I 
OCUPACIÓ 

 
PRESIDENT   
 
Sr. Javier López Mora 

 
Grup II 

 
CIERVAL 

 
VICEPRESIDENT 

  

 
Sr. Fernando Casado Carrasco 
 

 
Grup I 

 
CC OO-PV 

VOCALS   
 
Sr. Ismael Sáez Vaquero 

 
Grup I 

 
UGT - PV 

Sr. Fernando Romero Bru Grup II CIERVAL 
Sr. Joaquín Pitarch Roig Grup III Economia Social. Confederació de 

Cooperatives de la Comunitat 
Valenciana. 

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

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

Seguretat Laboral. 
 
SUPLENTS 
 
Grup I Sr. Vicent Mira Franch UGT-PV 
 Sr. Juan Ortega Alborch CC OO-PV 
Grup II Sr. Alejandro Soliveres 

Montañés 
Sr. Rafael Montero Gomis 

CIERVAL 
CIERVAL 

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

 Sr. Vicente Casañ Casañ Consell de Cambres de Comerç. 
Grup IV Sr. Vicente Montaner Agustí Expert de l’administració. 
 Sr. José M. Vela Bargues Sotssecretari de Política 

Pressupostària i Tresor. 
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COMISSIÓ NO PERMANENT SOBRE LA SITUACIÓ LABORAL 
DE LA DONA A LA COMUNITAT VALENCIANA 

 

PRESIDENTA   
 

Sra. Ofelia Vila Hernández 
 

Grup I 
 

CC OO-PV 
 
VICEPRESIDENTA 

  

 

Sra. Carmen Oliver Moreno 
 

 

Grup III 
 

Federació d’Ames de Casa. 

VOCALES   
 

Sr. Ángel Gracia Peris 
 

Grup I 
 

UGT-PV 
Sr. Pedro Méndez Reyes Grup II CIERVAL 
Sr. Fernando Romero Bru Grup II CIERVAL 
Sr. Joaquín Pitarch Roig Grup III Economia Social. Confederació de 

Cooperatives de la Comunitat 
Valenciana. 

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

Sra. Mª. Luisa Gracia Giménez Grup IV Directora general de Servicis 
Socials. 

 

SUPLENTS 
 

Grup I Sr. Oscar Llopis Barragán UGT–PV 
 Sr. Juan Ortega Alborch CC OO- PV 
Grup II Sr. Alejandro Soliveres 

Montañés 
Sr. Enrique Soto Ripoll 

CIERVAL 
CIERVAL 

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

 Sr. Vicente Casañ Casañ Consell de Cambres de Comerç. 
Grup IV Sr. Agustín E. Sancho Sancho Expert de l’administració. 
 Sr. Elías Amor Bravo Director general de Formació i 

Qualificació Professional. 
 

Esta Comissió No Permanent sobre la Situació Laboral de la Dona a la 
Comunitat Valenciana fou creada amb el propòsit d’elaborar l’Informe sobre la 
Situació Sociolaboral de la Dona a la CV. Este informe fou aprovat pel Ple del CES-
CV de caràcter extraordinari de data 25 de setembre de 2002, per la qual cosa la 
finalitat principal de la comissió ha sigut aconseguida i la raó de ser de la dita 
comissió ha deixat d’existir. 
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Quan es va constituir la comissió mencionada tenia la composició que s’indica. 

En l’any 2002 no es va reunir en cap ocasió, ja que les bases per a l’informe ja 
estaven establides. 
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CAPÍTOL II  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

l’any 2001, en la qual s’exposen les seues consideracions sobre la situació 
econòmica i social de la Comunitat Valenciana.  
 
 
ASSUMPTES SOTMESOS A CONSULTA DEL COMITÉ 
 
• Avantprojecte de Llei d’Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana 

tramés pel conseller de Sanitat. 

• Avantprojecte de Llei sobre Ordenació i Modernització de les Estructures 
Agràries Valencianes tramés por la consellera d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació. 

• Avantprojecte de Llei de Consells Socials de les Universitats Públiques 
Valencianes tramés pel director general d’Ensenyaments Universitaris. 

• Avantprojecte de Llei de Drets i Informació al Pacient tramés pel director 
general per a l’Atenció al Pacient de la Conselleria de Sanitat. 

• Avantprojecte de Llei de la Generalitat Valenciana, de Modificació de la Llei 
6/1998 de la Generalitat Valenciana d’Ordenació Farmacèutica de la 
Comunitat Valenciana, tramés pel director general per a la Prestació 
Farmacèutica. 

• Avantprojecte de Llei de Ramaderia de la Comunitat Valenciana, tramés por la 
consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

• Avantprojecte de Llei de Modificació de la Llei Reguladora de l’Activitat 
Urbanística, tramés pel director general d’Urbanisme i Ordenació Territorial. 

• Avantprojecte de Llei de la Generalitat Valenciana sobre l’Estatut de les 
Persones amb Discapacitat, tramés pel conseller de Benestar Social. 
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• Avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera 
i d’Organització de la Generalitat Valenciana, tramés pel conseller d’Economia, 
Hisenda i Ocupació. 

• Avantprojecte de Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, tramés pel 
conseller d’Economia, Hisenda i Ocupació. 

• Avantprojecte de Llei Reguladora de l’Habitatge, tramés pel secretari general de 
la Conselleria d’Obres Públiques, Urbanisme  i Transports. 

• Avantprojecte de Llei de Caça de la Comunitat Valenciana, tramés pel secretari 
general de la Conselleria de Medi Ambient. 

• Avantprojecte de Llei de Modificació de la Llei Valenciana sobre Caixes 
d’Estalvis, tramés per la secretària general de la Conselleria d’Economia, 
Hisenda i Ocupació. 

 
Dels 13 avantprojectes de llei que han sigut tramesos al CES-CV durant l’any 

2002, este ha manifestat el seu parer, a través de l’emissió del dictamen 
corresponent en 12 ocasions. Tan sols no es va emetre dictamen a l’Avantprojecte 
de Llei de Caça, ja que en el Ple on s’havia d’aprovar el dictamen mencionat no es 
van obtindre els vots favorables dels tres cinquens dels membres legals per a la 
seua aprovació. 
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SESSIONS DEL PLE DEL COMITÉ 
 
Data: 14/02/2002 Caràcter: extraordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* S’informa al Ple de l’adjudicació dels treballs d’impressió a l’impremta Castelló 
d'Impressió, SL, Litografia per a l’any 2002. 

* El Ple accepta que siga la Junta Directiva en funcions de Comissió, la que elabore 
el dictamen a l’Avantprojecte de Llei de Consells Socials de les Universitats 
Públiques Valencianes. 

* Pren possessió com a nou membre del CES-CV, el Sr. Francisco Quintana Safont 
en representació del Grup IV. 

* El Ple aprova per unanimitat la designació com a vicepresident del CES-CV del 
Sr. Juan Ortega Alborch. 

* S’aprova el dictamen a l’Avantprojecte de Llei d’Ordenació Sanitària de la 
Comunitat Valenciana. 

* S’aprova el dictamen a l’Avantprojecte de Llei d’Ordenació i Modernització de 
les Estructures Agràries de la Comunitat Valenciana. 

 
Data: 27/02/2002 Caràcter: ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* El Ple acorda que siga la Junta Directiva en funcions de Comissió la que elabore el 
dictamen a l’Avantprojecte de Llei sobre Drets i Informació al Pacient. 

* S’aprova el dictamen a l’Avantprojecte de Llei de Consells Socials de les 
Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana. 

 
Data: 13/03/2002 Caràcter: ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* S’aprova el dictamen a l’Avantprojecte de Llei sobre Drets i Informació al Pacient. 

* S’aproven els Comptes Anuals 2001 del CES-CV. 

 



CES Comunitat Valenciana 

 38

Data: 29/05/2002 Caràcter: extraordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* S’aprova la Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat 
Valenciana 2001. 

 
Data: 12/06/2002 Caràcter: extraordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* S’aprova el dictamen a l’Avantprojecte de Llei de la Generalitat Valenciana de 
Modificació de la Llei 6/1998, de la Generalitat Valenciana, d’Ordenació 
Farmacèutica de la Comunitat Valenciana. 

 
Data: 12/07/2002 Caràcter: ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* S’acorda que la Junta Directiva designe els quatre vocals del CES-CV en el 
Consell Valencià d’Universitats. 

* S’aprova el dictamen a l’Avantprojecte de Llei de Ramaderia de la Comunitat 
Valenciana. 

 
Data: 25/09/2002 Caràcter: extraordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* S’aprova l’Informe sobre la Situació Sociolaboral de la Dona a la Comunitat 
Valenciana. 

 
Data: 16/10/2002 Caràcter: extraordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* S’aprova el dictamen a l’Avantprojecte de Llei de Modificació de la Llei 
Reguladora de l’Activitat Urbanística. 

* S’aprova el dictamen a l’Avantprojecte de Llei de la Generalitat Valenciana sobre 
l’Estatut de les Persones amb Discapacitat. 
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Data: 18/10/2002 Caràcter: extraordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* El president del CES-CV informa al Ple que els dies 23, 24 i 25 d’octubre tindran 
lloc a Sevilla unes jornades sobre immigració organitzades pel CES d’Andalusia. 

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

 
Data: 20/11/2002 Caràcter: extraordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* S’aprova el dictamen a l’Avantprojecte de Llei de Cooperatives de la Comunitat 
Valenciana. 

* S’aprova el dictamen a l’Avantprojecte de Llei Reguladora de l’Habitatge. 

* Es designa el Sr. Rafael Cerdá Ferrer, com a representant del CES-CV en el Consell 
Superior de Fundacions de la Comunitat Valenciana. 

 
Data: 29/11/2002 Caràcter: extraordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* Es va passar a votació dels membres del CES-CV l’esborrany de dictamen a 
l’Avantprojecte de Llei de Caça, el qual no es va poder aprovar en no obtindre’s la 
majoria de vots favorables de tres cinquens dels membres legals per a la seua 
aprovació. 

 
Data: 20/12/2002 Caràcter: ordinari 
 
Principals Assumptes Tractats 

* S’aprova el dictamen a l’Avantprojecte de Llei que modifica el Text Refós de la 
Llei Valenciana sobre Caixes d’Estalvis. 
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SESSIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
Data: 30/01/2002 Caràcter: ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* S’aprova el repartiment de subvencions que corresponen als grups del CES-CV, 
seguint el criteri que es va aprovar en la Junta Directiva de l’1 de febrer de 2000. 

* S’aprova el calendari de reunions per a l’any 2002. 

* Es prepara el programa anual d’actuacions per a l’any 2002. 

 
Data: 14/02/2002 Caràcter: ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* S’acorda l’adhesió a la contractació centralitzada de la Generalitat Valenciana en 
els servicis de telecomunicacions. 

* S’informa de l’adjudicació de la impremta que realitzarà els treballs del CES-CV 
per a l’any 2002, indicant que esta serà Castelló d’Impressió, SL, Litografia. 

* S’aprova l’índex de la Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i Laboral de la 
Comunitat Valenciana 2001. 

 
Data: 22/02/2002 Caràcter: En funcions de Comissió de Treball 

Principals Assumptes Tractats 

* S’elabora l’esborrany de dictamen a l’Avantprojecte de Llei de Consells Socials de 
les Universitats Públiques Valencianes. 

 
Data: 25/02/2002 Caràcter: En funcions de Comissió de Treball 

Principals Assumptes Tractats 

* S’elabora l’esborrany de dictamen a l’Avantprojecte de Llei de Consells Socials de 
les Universitats Públiques Valencianes. 

 
Data: 08/03/2002 Caràcter: En funcions de Comissió de Treball 

Principals Assumptes Tractats 

* S’elabora l’esborrany de dictamen a l’Avantprojecte de Llei sobre Drets i 
Informació al Pacient. 
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Data: 11/03/2002 Caràcter: En funcions de Comissió de Treball 

Principals Assumptes Tractats 

* S’elabora l’esborrany de dictamen a l’Avantprojecte de Llei sobre Drets i 
Informació al Pacient. 

 
Data: 13/03/2002 Caràcter: ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* S’aproven les comptes anuals del CES-CV, any 2001. 

 
Data: 10/04/2002 Caràcter: ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* Es lliura un esborrany del programa de les V Conferències sobre el Medi Ambient. 

* Es designa els membres del Tribunal Qualificador dels Premis del CES-CV per a 
Tesis Doctorals, Convocatòria 2001: Sr. Enrique de Miguel Fernández, Sr. Ramiro 
Reig Armero, Sr. Vicente Orts Ríos i Sr. Antonio López Sellés. 

* S’aprova per unanimitat la Memòria d’Activitats del CES-CV, any 2001. 

* S’inicien els treballs d’elaboració de la Memòria sobre la Situació Socioeconòmica 
i Laboral de la Comunitat Valenciana 2001. 

 
Data: 18/04/2002 Caràcter: ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* Es treballa en l’elaboració de la Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i 
Laboral de la Comunitat Valenciana 2001. 

 
Data: 22/04/2002 Caràcter: ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* Es treballa en l’elaboració de la Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i 
Laboral de la Comunitat Valenciana 2001. 
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Data: 24/04/2002 Caràcter: ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* Es treballa en l’elaboració de la Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i 
Laboral de la Comunitat Valenciana 2001. 

 
Data: 29/04/2002 Caràcter: ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* Es treballa en l’elaboració de la Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i 
Laboral de la Comunitat Valenciana 2001. 

 
Data: 02/05/2002 Caràcter: ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* Es treballa en l’elaboració de la Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i 
Laboral de la Comunitat Valenciana 2001. 

 
Data: 08/05/2002 Caràcter: ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* Es treballa en l’elaboració de la Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i 
Laboral de la Comunitat Valenciana 2001. 

 
Data: 09/05/2002 Caràcter: ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* Es treballa en l’elaboració de la Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i 
Laboral de la Comunitat Valenciana 2001. 

 
Data: 13/05/2002 Caràcter: ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* Es treballa en l’elaboració de la Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i 
Laboral de la Comunitat Valenciana 2001. 
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Data: 16/05/2002 Caràcter: ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* Es treballa en l’elaboració de la Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i 
Laboral de la Comunitat Valenciana 2001. 

 
Data: 20/05/2002 Caràcter: ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* Es treballa en l’elaboració de la Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i 
Laboral de la Comunitat Valenciana 2001. 

 
Data: 23/05/2002 Caràcter: ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* Es treballa en l’elaboració de la Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i 
Laboral de la Comunitat Valenciana 2001. 

 
Data: 27/05/2002 Caràcter: ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* Es treballa en l’elaboració de la Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i 
Laboral de la Comunitat Valenciana 2001. 

 
Data: 29/05/2002 Caràcter: ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* Acaben els treballs d’elaboració de la Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i 
Laboral de la Comunitat Valenciana 2001. 

 
Data: 05/06/2002 Caràcter: ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* S’aprova l’estat d’execució del pressupost. 

* S’elabora l’esborrany de dictamen a l’Avantprojecte de Llei de la Generalitat 
Valenciana de Modificació de la Llei 6/1998 d’Ordenació Farmacèutica de la 
Comunitat Valenciana. 
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Data: 12/07/2002 Caràcter: ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* S’acorda la reducció d’hores en les V Conferències sobre el Medi Ambient. 

* S’acorda trametre al Ple del mes de setembre l’Informe sobre la Situació 
Sociolaboral de la Dona en la Comunitat Valenciana, per a la seua ratificació. 

 
Data: 29/07/2002 Caràcter: ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* El president del CES-CV informa a la Junta de la realització d’una Jornada el dia 
19 de setembre denominada "Observatori de la Indústria Química: una experiència 
de diàleg social" en la qual participarà el CES-CV. 

* Es designen els vocals per al Consell Valencià d’Universitats: Sr. Ismael Sáez 
Vaquero (UGT-PV), Sra. Ofelia Vila Hernández (CC OO-PV), Sr. Javier López Mora 
(CIERVAL) i Sr. Rafael Cerdá Ferrer. 

 
Data: 25/09/2002 Caràcter: ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* La directora general d’Economia, Sra. María Bonilla, informa a la Junta Directiva 
sobre l’última reunió realitzada del Comité de Seguiment del Programa Operatiu 
Integrat de la Comunitat Valenciana 2000-2006. 

 
Data: 16/10/2002 Caràcter: ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* El president del CES-CV informa a la Junta que els dies 23, 24 i 25 d’octubre 
tindran lloc a Sevilla unes jornades sobre immigració organitzades pel CES 
d’Andalusia. 

* S’informa de la visita realitzada pel president i secretari general del CES de 
Balears. 
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Data: 13/11/2002 Caràcter: ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* Es designa el president del CES-CV, Sr. Rafael Cerdá Ferrer, com  representant del 
CES-CV en el Consell Superior de Fundacions de la Comunitat Valenciana. 

 
Data: 11/12/2002 Caràcter: ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* El president informa a la Junta Directiva sobre la seua intervenció en la reunió del 
Consell per al Debat sobre el Futur d’Europa. 

* S’aprova la compensació per la participació de les organitzacions sindicals, 
empresarials i altres agents socials en les activitats del CES-CV. 

 
 
SESSIONS DE LES COMISSIONS DE TREBALL 
 
SESSIONS DE LA COMISSIÓ DE PROGRAMACIÓ 
TERRITORIAL I MEDI AMBIENT 
 
Data: 29/01/2002 

Principals Assumptes Tractats 

* Elaboració del dictamen a l’Avantprojecte de Llei sobre Ordenació i 
Modernització de les Estructures Agràries de la Comunitat Valenciana. 

 
Data: 08/02/2002 

Principals Assumptes Tractats 

* Elaboració del dictamen a l’Avantprojecte de Llei sobre Ordenació i 
Modernització de les Estructures Agràries de la Comunitat Valenciana. 

 
Data: 10/10/2002 

Principals Assumptes Tractats 

* Elaboració del dictamen a l’Avantprojecte de Llei de Reforma de la Llei 
Reguladora de l’Activitat Urbanística. 
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Data: 14/10/2002 

Principals Assumptes Tractats 

* Elaboració del dictamen a l’Avantprojecte de Llei de Reforma de la Llei 
Reguladora de l’Activitat Urbanística. 

 
Data: 14/11/2002 

Principals Assumptes Tractats 

* Elaboració del dictamen a l’Avantprojecte de Llei de Caça de la Comunitat 
Valenciana. 

 
Data: 22/11/2002 

Principals Assumptes Tractats 

* Elaboració del dictamen a l’Avantprojecte de Llei de Caça de la Comunitat 
Valenciana. 

 
 
SESSIONS DE LA COMISSIÓ DE PROGRAMACIÓ ECONÒMICA 
REGIONAL I PLANS D’INVERSIONS 
 
Data: 07/02/2002 

Principals Assumptes Tractats 

* Elaboració del dictamen a l’Avantprojecte de Llei d’Ordenació Sanitària de la 
Comunitat Valenciana. 

 
Data: 11/02/2002 

Principals Assumptes Tractats 

* Elaboració del dictamen a l’Avantprojecte de Llei d’Ordenació Sanitària de la 
Comunitat Valenciana. 

 
Data: 02/07/2002 

Principals Assumptes Tractats 
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* Elaboració del dictamen a l’Avantprojecte de Llei de Ramaderia de la Comunitat 
Valenciana. 
 
Data: 08/07/2002 

Principals Assumptes Tractats 

* Elaboració del dictamen a l’Avantprojecte de Llei de Ramaderia de la Comunitat 
Valenciana. 

 
Data: 04/10/2002 

Principals Assumptes Tractats 

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

 
Data: 10/10/2002 

Principals Assumptes Tractats 

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

 
Data: 15/10/2002 

Principals Assumptes Tractats 

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

 
Data: 05/11/2002 

Principals Assumptes Tractats 

* Elaboració del dictamen a l’Avantprojecte de Llei de Cooperatives de Comunitat 
Valenciana. 

* Elaboració del dictamen a l’Avantprojecte de Llei Reguladora de l’Habitatge 
(LRV). 

 
Data: 15/11/2002 

Principals Assumptes Tractats 



Memoria de Actividades 2002 

 49

* Elaboració del dictamen a l’Avantprojecte de Llei de Cooperatives de Comunitat 
Valenciana. 

* Elaboració del dictamen a l’Avantprojecte de Llei Reguladora de l’Habitatge 
(LRV). 
 
Data: 20/11/2002 

Principals Assumptes Tractats 

* Elaboració del dictamen a l’Avantprojecte de Llei de Cooperatives de Comunitat 
Valenciana. 

 
Data: 10/12/2002 

Principals Assumptes Tractats 

* Elaboració del dictamen a l’Avantprojecte de Llei, pel qual es modifica el Text 
Refós de la Llei sobre Caixes d’Estalvis. 

 
Data: 13/12/2002 

Principals Assumptes Tractats 

* Elaboració del dictamen a l’Avantprojecte de Llei, pel qual es modifica el Text 
Refós de la Llei sobre Caixes d’Estalvis. 

 
SESSIONS DE LA COMISSIÓ DE POLÍTIQUES DE PROTECCIÓ 
SOCIAL 
 
Data: 08/10/2002 

Principals Assumptes Tractats 

* Elaboració del dictamen a l’Avantprojecte de Llei de la Generalitat Valenciana, 
sobre l’Estatut de les Persones amb Discapacitat. 

 
Data: 15/10/2002 

Principals Assumptes Tractats 

* Elaboració del dictamen a l’Avantprojecte de Llei de la Generalitat Valenciana, 
sobre l’Estatut de les Persones amb Discapacitat. 
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DICTÀMENS EMESOS 
 

Denominació Dictamen 1/02 a l’Avantprojecte de Llei 
d’Ordenació Sanitària de la Comunitat 
Valenciana 

Remitent Conseller de Sanitat 

Data d’entrada en el CES 17 de gener de 2002 

Elaboració de la proposta de 
dictamen 

Comissió de Programació Econòmica Regional i 
Plans d’Inversions 

Emissió Ple del 14 de febrer de 2002 

Vots particulars presentats al 
dictamen 

Vot particular dels membres del CES-CV, 
representants de UGT-PV i CC OO-PV 

 

Denominació Dictamen 2/02 a l’Avantprojecte de Llei sobre 
Ordenació i Modernització de les Estructures 
Agràries de la Comunitat Valenciana 

Remitent Consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació 

Data d’entrada en el CES 17 de gener de 2002 

Elaboració de la proposta de 
dictamen 

Comissió de Programació Territorial i Medi 
Ambient 

Emissió Ple del 14 de febrer de 2002 

Vots particulars presentats al 
dictamen 

Vot particular del Sr. Joaquín Pitarch Roig, 
representant del sector de l’Economia Social 

 

Denominació Dictamen 3/02 a l’Avantprojecte de Llei de 
Consells Socials de les Universitats Públiques 
Valencianes 

Remitent Director general d’Ensenyaments Universitaris 

Data d’entrada en el CES 8 de febrer de 2002 

Elaboració de la proposta de 
Dictamen 

Junta Directiva en funcions de Comissió de Treball 

Emissió Ple del 27 de febrer de 2002 

Vots particulars presentats al 
dictamen 

Cap 
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Denominació 

 

Dictamen 4/02 a l’Avantprojecte de Llei de Drets 
i Informació al Pacient 

Remitent Director general per a l’Atenció al Pacient de la 
Conselleria de Sanitat 

Data d’entrada en el CES 21 de febrer de 2002 

Elaboració de la proposta de 
dictamen 

Junta Directiva en funcions de Comissió de Treball 

Emissió Ple del 13 de març de 2002 

Vots particulars presentats al 
dictamen 

Cap 

 
 

Denominació Dictamen 5/02 a l’Avantprojecte de Llei de la 
Generalitat Valenciana de Modificació de la Llei 
6/1998, de la Generalitat Valenciana, 
d’Ordenació Farmacèutica de la Comunitat 
Valenciana 

Remitent Director general per a la Prestació Farmacèutica de 
la Conselleria de Sanitat 

Data d’entrada en el CES 24 de maig de 2002 

Elaboració de la proposta de 
dictamen 

Junta Directiva en funcions de Comissió de Treball 

Emissió Ple del 12 de juny de 2002 

Vots particulars presentats al 
dictamen 

Cap 

 
 

Denominació Dictamen 6/02 a l’Avantprojecte de Llei de 
Ramaderia de la Comunitat Valenciana 

Remitent Consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació 

Data d’entrada en el CES 21 de juny de 2002 

Elaboració de la proposta de 
dictamen 

Comissió de Programació Econòmica Regional i 
Plans d’Inversions 

Emissió Ple del 12 de juliol de 2002 
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Vots particulars presentats al 
dictamen 

Cap 

Denominació Dictamen 7/02 a l’Avantprojecte de Llei de 
Modificació de la Llei Reguladora de la Activitat 
Urbanística 

Remitent Director general d’Urbanisme  i Ordenació 
Territorial 

Data d’entrada en el CES 3 de octubre de 2002 

Elaboració de la proposta de 
dictamen 

Comissió de Programació Territorial i Medi 
Ambient 

Emissió Ple del 16 d’octubre de 2002 

Vots particulars presentats al 
dictamen 

Cap 

 

Denominació Dictamen 8/02 a l’Avantprojecte de Llei de la 
Generalitat Valenciana sobre l’Estatut de les 
Persones amb Discapacitat 

Remitent Conseller de Benestar Social 

Data d’entrada en el CES 23 de setembre de 2002 

Elaboració de la proposta de 
dictamen 

Comissió de Polítiques de Protecció Social 

Emissió Ple del 16 d’octubre de 2002 

Vots particulars presentats al 
dictamen 

Vot particular dels membres del CES-CV, 
representants de UGT-PV i CC OO-PV 

 

Denominació Dictamen 9/02 a l’Avantprojecte de Llei de 
Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera, i d’Organització de la Generalitat 
Valenciana 

Remitent Conseller d’Economia, Hisenda i Ocupació 

Data d’entrada en el CES 27 de setembre de 2002 

Elaboració de la proposta de 
dictamen 

Comissió de Programació Econòmica Regional i 
Plans d’Inversions 

Emissió Ple del 18 d’octubre de 2002 
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Vots particulars presentats al 
dictamen 

Vot particular dels membres del CES-CV, 
representants de UGT-PV i CC OO-PV 

Voto particular del conseller del CES-CV, Sr. 
Joaquín Pitarch Roig, representant del sector de 
l’economia social. 

Denominació Dictamen 10/02 a l’Avantprojecte de Llei de 
Cooperatives de la Comunitat Valenciana 

Remitent Conseller d’Economia, Hisenda i Ocupació 

Data d’entrada en el CES 22 d’octubre de 2002 

Elaboració de la proposta de 
Dictamen 

Comissió de Programació Econòmica Regional i 
Plans d’Inversions 

Emissió Ple del 20 de novembre de 2002 

Vots particulars presentats al 
Dictamen 

Vot particular dels membres del CES-CV, 
representants de UGT-PV i CC OO-PV 

 
 

Denominació Dictamen 11/02 a l’Avantprojecte de Llei 
Reguladora de l’Habitatge 

Remitent Secretari general de la Conselleria d’Obres 
Públiques, Urbanisme i Transports 

Data d’entrada en el CES 29 d’octubre de 2002 

Elaboració de la proposta de 
Dictamen 

Comissió de Programació Econòmica Regional i 
Plans d’Inversions 

Emissió Ple del 20 de novembre de 2002 

Vots particulars presentats al 
Dictamen 

Vot particular dels membres del CES-CV, 
representants de UGT-PV i CC OO-PV 

 
 

Denominació Dictamen 12/02 a l’Avantprojecte de Llei pel 
qual es modifica el Text Refós de la Llei sobre 
Caixes d’Estalvis 

Remitent Secretària general de la Conselleria d’Economia, 
Hisenda i Ocupació 

Data d’entrada en el CES 4 de desembre de 2002 

Elaboració de la proposta de 
Dictamen 

Comissió de Programació Econòmica Regional i 
Plans d’Inversions 



Memoria de Actividades 2002 

 55

Emissió Ple del 20 de desembre de 2002 

Vots particulars presentats al 
Dictamen 

Vot particular dels membres del CES-CV, 
representants de UGT-PV i CC OO-PV 
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INFORMES EMESOS 
 

Denominació Informe 1/02 sobre la Situació Sociolaboral de la 
Dona en la Comunitat Valenciana 

Remitent Conseller de Benestar Social 

Data d’entrada en el CES 10 de febrer de 2000 

Elaboració de la proposta de 
Informe 

Comissió No Permanent sobre la Situació Laboral 
de la Dona en la Comunitat Valenciana 

Emissió Ple del 25 de setembre de 2002 

Vots particulars presentats al 
Informe 

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

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

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

desenvolupat durant l'any 2002, una important activitat de projecció externa que 
s'ha concretat també en l'establiment de relacions amb distintes institucions i 
entitats. 

 
 

VII EDICIÓ DEL MÀSTER INTERNACIONAL D'ESTUDIS PER A LA PAU I EL 
DESENVOLUPAMENT 

 
El tècnic del CES-CV, Vicent J. Frías, va assistir el dia 18 de gener en el saló 

d'actes de l'edifici Hucha de la Fundació Caixa Castelló-Bancaixa a la inauguració 
de la setena edició del Màster Internacional d'Estudis per a la Pau i el 
Desenvolupament. 

 
El màster es tracta d'un curs de postgrau de la Universitat Jaume I dirigit pel Sr. 

Vicent Martínez Guzmán i es compon de tres trimestres acadèmics i d'una tesi 
final. Els mòduls acadèmics van tractar diferents temes l'eix principal dels quals és 
la pau i la resolució de conflictes. 

 
L'acte d'inauguració va córrer a càrrec del vicepresident de la Fundació Caixa 

Castelló-Bancaixa, Sr. José Manuel Gisbert, el vicerector d'Investigació i Postgrau 
de la Universitat Jaume I, Sr. Vicente Orts i el mateix director del màster, Sr. Vicent 
Martínez. 

 
 

CONFERÈNCIA  “EL PAPEL DE LA MUJER EN LOS PUESTOS DIRECTIVOS” 
 
El tècnic del CES-CV, José Juan López va assistir el dia 7 de febrer a la 

conferència “El papel de la mujer en los puestos directivos“, impartida per la Sra. 
Clara Abellán, directora general de la Dona de la Conselleria de Benestar Social de 
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la Generalitat Valenciana i organitzada per ESTEMA, Escola de Postgrau i 
Direcció. 
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CONFERÈNCIA “PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA VALENCIANA“ 
 
Dins del VI Cicle de Conferències-Col·loqui que organitza la Fundació 

Universitat-Empresa de la Universitat Jaume I de Castelló, el dia 18 de febrer va 
tindre lloc la conferència “Perspectivas de la Economía Valenciana“, impartida pel 
Sr. Vicente Rambla, conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, a la qual va assistir 
el president del CES-CV, Sr. Rafael Cerdá. 

 
 

INAUGURACIÓ CEVISAMA 2002 
 
El president del CES-CV, va assistir el dia 26 de febrer a la inauguració de 

CEVISAMA’2002 i MÁRMOL’2002, que tingué lloc al Fòrum Centre de la Fira de 
València 

 
 
SOPAR "DIA DE LA PROVÍNCIA" 

 
El president del CES-CV, va assistir el dia 2 de març al sopar del "Dia de la 

Província", que com tots els anys organitza l'Excel·lentíssima Diputació Provincial 
de Castelló, amb motiu de les Festes Fundacionals de la Magdalena. 

 
 L'acte va comptar amb la presència del president de la Generalitat Valenciana, 

diverses autoritats i representants del món empresarial i sindical de la província. 
 

 
PRESA DE POSSESSIÓ DEL PRESIDENT DEL CONSELL JURÍDIC 
CONSULTIU 

 
El president del CES-CV va acudir el dia 3 d'abril a València a l'acte de presa de 

possessió del president del Consell Jurídic Consultiu,  Sr. Carlos Climent.  
 
 

PRESENTACIÓ DE L'OBSERVATORI MEDITERRANI DEL VOLUNTARIAT 
 

La secretària general del CES-CV, Sra. Mª. José Adalid va assistir el dia 12 
d'abril en el Monestir de Sant Miquel dels Reis a València a la presentació de 
l’"Observatori Mediterrani del Voluntariat. Una resposta davant dels desequilibris 
Nord-Sud” 

 
Amb la creació de l'Observatori, la Generalitat Valenciana pretén establir una 

plataforma d'informació, investigació, formació, assessorament i suport financer a 
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fi d'oferir punts de col·laboració entre les persones i programes que es duen a terme 
en la regió mediterrània i impulsar innovadores propostes que servisquen de 
suport a la convergència de les distintes regions. 

 
El primer estudi de l'Observatori, en col·laboració amb Bancaixa i la Universitat 

de València oferix un detallat estudi en el qual es donen dades on s'establixen les 
diferències nord-sud. S'han elegit nou paràmetres (demografia, desenvolupament 
econòmic, salut, educació i cultura, medi ambient, sexe, política i participació, 
seguretat i ajuda externa), enquadrats en tres grans àrees (entorn social, benestar 
social i sexe). 

 
 

DIÀLEG EUROMEDITERRANI ENTRE CONSELLS ECONÒMICS I SOCIALS I 
INSTITUCIONS SEMBLANTS 

 
El dia 19 d'abril es va celebrar a l'hotel Astoria de València una Trobada de 

representants de Consells Econòmics i Socials sota el nom "Diàleg Euromediterrani 
entre Consells Econòmics i Socials i Institucions similars", en l'acte de obertura del 
qual va participar el president del CES-CV, Sr. Rafael Cerdá. També hi van estar 
presents els vicepresidents del CES-CV, Sr. Juan Ortega i Sr. Rafael Montero, així 
com la secretària general, Sra. Mª. José Adalid, els consellers Sr. Vicente Mira, Sra. 
Ofelia Vila, Sr. Agustín E. Sancho i els tècnics, Sr. Carmelo Arnás i Sr. José Juan 
López. 

 
 

V CONFERÈNCIA MINISTERIAL EUROMEDITERRÀNIA 
 
El president del CES-CV, invitat per la Generalitat Valenciana i l'ambaixada de 

Tunísia, va assistir el dia 21 d'abril en el Centre Valencià de Cultura Mediterrània 
La Beneficència a la Recepció i Vetlada Cultural amb motiu de la celebració de la V 
Conferència Ministerial Euromediterrània, sota el lema “Vetlada de la pau, de la 
solidaritat i de la tolerància”. 

 
 

PRESENTACIÓ DE LA CARTA DEL CIUTADÀ DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 

 
El tècnic del CES-CV, José Juan López, va assistir el dia 25 d'abril a la 

presentació de la Carta del Ciutadà de la Comunitat Valenciana en la Cambra de 
Comerç, Indústria i Navegació de Castelló. 

 
La Carta del Ciutadà és un instrument de millora, així com una nova 
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ferramenta de difusió de la labor diària de l'administració. Són nous passos en 
nom d'una administració eficaç, eficient, moderna, innovadora, exigent i orientada 
al servici dels seus ciutadans i ciutadanes. 

  
Està englobada dins del Segon Pla de Modernització de la Comunitat 

Valenciana, dins del qual es van a desenvolupar cartes de servicis sectorials, que 
definixen estàndards de qualitat específics, a partir dels quals el ciutadà podrà 
exigir que li presten un determinat servici amb totes les garanties. 

 
 

DIA DE LES CORTS VALENCIANES 
 
Invitat per la presidenta de les Corts Valencianes, el dia 25 d'abril, el president 

del CES-CV va assistir a l'acte institucional amb motiu de la celebració del Dia de 
les Corts Valencianes. 

 
 

TROBADA DE CES AUTONÒMICS 
 
Els dies 6 i 7 de maig, el president i la secretària general del CES-CV van 

participar a Sevilla en una reunió amb els presidents i secretaris generals dels 
Consells Econòmics i Socials Autonòmics per a tractar temes d'interés intern que 
puguen redundar en un millor funcionament, ampliació de coneixements o posada 
en comú de problemes o qüestions que afecten els diferents CES. En esta reunió es 
va acordar realitzar una segona trobada, durant el mes d'octubre/novembre, a 
Granada, en la qual es desenvoluparan unes jornades sobre immigració. 

 
 

PREMIS NOVA 2002 
 
El dia 9 de maig, el president del CES-CV va assistir a la gala dels Premis Nova 

2002, que va estar presidida pel president de la Generalitat Valenciana. 
 
La gala d'esta VI edició dels premis es va realitzar al Pavelló 7 de la Fira de 

València i el seu objectiu és valorar els resultats de les empreses en determinades 
àrees considerades d'especial interés per a la millora de la competitivitat. 

 
El Jurat va decidir atorgar el guardó més cotitzat, el de Millor Empresa, a 

Mariner, una societat familiar valenciana que s'ha convertit en líder i punt de 
referència del sector del moble i la il·luminació. 
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JORNADA SOBRE EL MEDI AMBIENT I OCUPACIÓ 
 

 Organitzada per la Confederació d'Empresaris d'Alacant (COEPA), el dia 10 de 
maig es va celebrar la Jornada sobre el Medi Ambient i Ocupació on el president 
del CES-CV va participar en la clausura. 

També hi van assistir la secretària general del CES-CV, així com els tècnics José 
Juan López i Luis Montero. 

 
 

JORNADA SOBRE L'AMPLIACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA 
 
El dia 7 de juny la secretària general del CES-CV, Mª. José Adalid, els consellers 

del CES-CV, Juan Ortega i  Ofelia Vila i el tècnic del CES-CV, Vicent J. Fredes van 
assistir a la Jornada sobre “La ampliació de la Unió Europea” que va organitzar el 
Grup Parlamentari dels Socialistes Europeus al saló Ernest Lluch de la seu del 
PSPV-PSOE de València. 

 
En la dita jornada cal destacar la participació del Comissari Europeu 

d'Assumptes Econòmics, Sr. Pedro Solbes que va pronunciar la conferència 
“Sentido y realidad de la ampliación ante el año 2004”. 

 
 

XX ANIVERSARI DEL NOSTRE ESTATUT D’AUTONOMIA 
 
Invitat per la presidenta de les Corts Valencianes, el president del CES-CV va 

assistir al Ple Institucional que amb motiu de la commemoració del XX Aniversari 
de l'Estatut d'Autonomia, va tindre lloc el dia 7 de juny al Saló de l'Andana del 
Palau de les Corts Valencianes. 

 
 

SESSIÓ CONSTITUTIVA DEL CONSELL PER AL DEBAT SOBRE EL FUTUR 
D'EUROPA 

 
El dia 18 de juny el president del CES-CV va participar en la sessió constitutiva 

del Consell per al Debat sobre el Futur d'Europa, que va ser presidit pel president 
de la Generalitat Valenciana, i que va tindre lloc al Saló Daurat del Palau de 
Generalitat Valenciana. 
 
 
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LA CONFEDERACIÓ DE 
COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
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La secretària general del CES-CV va assistir el dia 21 de juny a l'Assemblea 
General Ordinària de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana 
invitada pel seu president, Sr. Luis Valero Lahuerta, al saló d'actes de la Caixa 
Rural de València. 

 
Durant l'acte va tindre lloc la presentació de l'Avantprojecte de la nova Llei de 

Cooperatives de la Comunitat Valenciana, a càrrec del conseller d'Economia, 
Hisenda i Ocupació, Sr. Vicente Rambla. 
ACTE EMPRESARIAL D'HOMENATGE A LES EMPRESES 

 
Invitats pel president de la Confederació d'Empresaris de Castelló, Sr. José 

Roca, el president i la secretària general del CES-CV, van assistir el dia 20 de juny 
en el recinte La Pèrgola de Castelló a l'Acte Empresarial d'Homenatge a les 
Empreses, organitzat per la dita organització empresarial castellonenca, i que va 
estar presidit pel president de la Generalitat Valenciana. 

 
 

INAUGURACIÓ DE L'HOTEL-TERMES MARINES “EL PALASIET” 
 
El president del CES-CV va assistir el dia 21 de juny a l'acte inaugural de 

l'Hotel-Termas Marinas “El Palasiet”, ubicat en la localitat de Benicàssim 
(Castelló). 

 
Ja el 1970 va començar a funcionar com un dels principals centres de 

talassoteràpia a Espanya i el 1999 es va iniciar el programa d'ampliació i reforma 
de totes les instal·lacions, el resultat de les quals és un modern centre de 
talassoteràpia dotat dels sistemes de tractament d'aigua de mar més avançats del 
nostre país. 

 
En l'acte van estar presents els consellers d'Economia, Hisenda i Ocupació i 

d'Innovació i Competitivitat, el president de l'Agència Valenciana de Turisme, el 
president de la Diputació de Castelló, el subdelegat del Govern i altres autoritats 
locals. 

 
 

VI REGATA CASTELLÓ COSTA AZAHAR-PORTCASTELLÓ 
 
Amb ocasió de la VI Regata Castelló Costa Azahar-PortCastelló i invitat pel 

president de l'Autoritat Portuària de Castelló, Sr. Juan José Monzonís, el president 
del CES-CV va assistir el dia 28 de juny a un sopar oficial en el Reial Club Nàutic 
de Castelló. 
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XX ANIVERSARI ESTATUT AUTONOMIA 

 
El dia 1 de juliol al Monestir de Sant Miquel dels Reis de València, el president 

del CES-CV va assistir al solemne acte que es va realitzar en commemoració del XX 
Aniversari de l'Estatut d'Autonomia. 

 
A l'acte, que va estar presidit pel president de la Generalitat Valenciana, van 

estar presents, entre altres autoritats, els consellers i els presidents de les 
institucions de la Generalitat Valenciana, com el Consell Valencià de Cultura, el 
Síndic de Greuges, Sindicatura de Comptes, Consell Jurídic Consultiu i Acadèmia 
Valenciana de la Llengua. 
ACTE DE PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DE L'AEROPORT CASTELLÓ-
COSTA AZAHAR 

 
Invitat pel president de la Generalitat Valenciana, el president del CES-CV, Sr. 

Rafael Cerdá, va assistir en el jardí de l'hotel Ritz a Madrid, el dia 1 de juliol a un 
sopar amb motiu de l'acte de presentació del Projecte de l'Aeroport Castelló-Costa 
Azahar. 

 
 

TROBADA: “CANVIS DEMOGRÀFICS I PROTECCIÓ SOCIAL” 
 
Dins de la programació dels Cursos d'Estiu de l'Escorial, organitzats per la 

Universitat Complutense de Madrid, entre els dies 3 al 5 de juliol va tindre lloc la 
Trobada “Canvis demogràfics i protecció social”, patrocinada pel Consell 
Econòmic i Social d'Espanya. 

 
Una delegació del personal tècnic i administratiu del CES-CV, encapçalada per 

la secretària general, Mª José Adalid, va assistir a la dita trobada on es van tractar 
els problemes que es plantegen als sistemes de seguretat social a causa de 
l'envelliment de la població i el descens de la natalitat, que pot comprometre el 
model social europeu, així com el creixement econòmic i l'estabilitat en la Unió 
Europea. 

 
 

CONSELL PER AL DEBAT SOBRE EL FUTUR D'EUROPA 
 
El president del CES-CV, va assistir a la sessió ordinària del Consell per al 

Debat sobre el Futur d'Europa, que va tindre lloc el dia 15 de juliol al Saló de Plens 
del Consell València de Cultura. 
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TROBADA UIMP 2002: “LA SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA I LABORAL 
D'ESPANYA EN EL CONTEXT EUROPEU” 

 
La secretària general del CES-CV, Mª. José Adalid i els consellers Rafael 

Montero i Joaquín Pitarch, van assistir en la Universitat Internacional Menéndez 
Pelayo de Santander entre els dies 17 al 19 de juliol a la Trobada “La situació 
socioeconòmica i laboral d'Espanya en el context europeu”, patrocinada pel 
Consell Econòmic i Social d'Espanya. 

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

memòria que sobre la situació socioeconòmica i laboral d'Espanya elabora el CES 
anualment i eleva al Govern de la Nació. 

 
El vicepresident del CES-CV, Rafael Montero va participar el dia 18 de juliol en 

una taula redona sota el títol “Mercat de treball i relacions laborals. Balanç i 
perspectives”. 

 
 

PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA SOBRE LA SITUACIÓ 
SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2001 
 

El dia 19 de juliol va organitzar l'acte de presentació de la Memòria sobre la 
Situació Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat Valenciana 2001, que va tindre 
lloc a la Casa dels Caragols, seu de la Presidència de la Generalitat a Castelló. 

  
La presentació va córrer a càrrec del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació,  

Sr. Vicente Rambla, així com del president del CES-CV, Sr. Rafael Cerdá. 
 
A l’acte mencionat van assistir consellers del CES-CV, representants de 

l'administració autonòmica i estatal, diputats autonòmics, així com autoritats i 
representants dels sectors econòmic i social de la nostra Comunitat. 

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

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

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

Polítiques d'Ocupació i Relacions Laborals, en definitiva, es referix a les qüestions 
d'especial rellevància per als interlocutors econòmics i socials. 
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Finalment, la tercera part recull els Nivells i les Condicions de Vida de la 
població valenciana, fent un estudi de la situació de l’habitatge, educació, sanitat, 
medi ambient, consum i protecció social. 

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

encomanada el CES-CV i és el resultat del consens entre els distints grups 
representats en el Comité per a donar una visió de la realitat econòmica i social de 
la nostra Comunitat. 

 
En el mateix acte es va donar a conéixer la Memòria d'Activitats del CES-CV 

durant l'any 2001. 
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PRESA DE POSSESSIÓ DEL MOLT HONORABLE PRESIDENT DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA 

 
El president del CES-CV va assistir el dia 24 de juliol en el Palau de les Corts 

Valencianes a la ciutat de València, al ple de presa de possessió del Molt 
Honorable President de la Generalitat Valenciana,  Sr. José Luis Olivas Martínez. 

 
 

PRESA DE POSSESSIÓ DELS CONSELLERS DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA 

 
El dia 25 de juliol, el president del CES-CV va assistir en el Palau de la 

Generalitat a la cerimònia de presa de possessió dels consellers i el vicepresident 
de la Generalitat Valenciana. 

 
 

INAUGURACIÓ DE LA “FONT DEL CENTENARI” 
 
Invitat pel Sr. Juan José Monzonís, president de l'Autoritat Portuària de 

Castelló, el president del CES-CV va assistir el dia 29 de juliol en el Port del Grau 
de Castelló a l'acte d'inauguració de la Font del Centenari, en commemoració del 
Primer Centenari de la dita Autoritat Portuària. 

  
L'acte va estar presidit pel Sr. José Luis Olivas Martínez, president de la 

Generalitat Valenciana, 
 
 

PRESA DE POSSESSIÓ DEL RECTOR DE LA UNIVERSITAT JAUME I 
 
El president del CES-CV va assistir el dia 31 de juliol al solemne acte de presa 

de possessió del Sr. Francisco Toledo Llop com a rector de la Universitat Jaume I de 
Castelló. El dit acte va ser presidit pel Sr. José Luis Olivas Martínez, president de la 
Generalitat Valenciana. 

 
 

VI EDICIÓ DELS CURSOS EUROMEDITERRANIS BANCAIXA DE DRET 
INTERNACIONAL 
 

Els tècnics del CES-CV, José Juan López i Vicent J. Fredes van assistir el dia 2 de 
setembre en el Saló d'Actes de l'edifici Hucha de Castelló a la inauguració de la “VI 
Edició dels Cursos Euromediterranis Bancaixa de Dret Internacional”, que va 
comptar amb la presència d'alumnes de 25 països i professors de reconegut 
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prestigi internacional. 
 
En este acte d'obertura dels cursos va estar present la Sra. Ana Mª Forts 

Eugenio, vicerectora de Cooperació Internacional i Solidaritat de la Universitat 
Jaume I de Castelló, que va posar de manifest la importància estratègica del dret 
internacional en el futur i les dificultats que troba en haver estats que no 
assumixen cap jurisprudència externa. 

 
 

ESCOLA D’ESTIU UGT-PV 2002 
 
La Unió General de Treballadors del País Valencià va organitzar un any més 

l’Escola d’Estiu a la qual va assistir durant els dies 11, 12 i 13 de setembre el tècnic 
del CES-CV, Vicent J. Frías. 

 
El programa de la Escola d’Estiu es denominava “Polítiques davant de 

l’envelliment de la població activa a Europa” i tingué lloc a l’Escola de Formació 
Vicent Redolat de Paterna (València). 

 
Hi van participar persones expertes en la matèria que des de diferents àmbits, 

polític, universitari, sindical aportaren interessants elements per al debat. Les 
ponències versaren sobre la protecció social en relació amb l’envelliment de la 
població activa, la situació de la protecció social en el cas de les dones, el paper de 
la immigració davant l’envelliment de la població activa, etc. 

 
 

PRESA DE POSSESSIÓ DEL DELEGAT DEL GOVERN A LA COMUNITAT 
VALENCIANA 

 
El dia 12 de setembre, el president del CES-CV va assistir a València a l’acte de 

presa de possessió del Sr. Juan Gabriel Cotino Ferrer com a delegat del Govern a la 
Comunitat Valenciana. L’acte va estar president pel Sr. Mariano Rajoy Brey, 
vicepresident primer del Govern. 

 
 

PRESENTACIÓ AVANTPROJECTE NOU HOSPITAL UNIVERSITARI “LA FE” 
DE VALÈNCIA 

 
La secretària general del CES-CV va assistir el dia 16 de setembre en el Monestir 

Sant Miquel dels Reis de València a l’acte de presentació de l’avantprojecte del nou 
hospital universitari “La Fe” de València, que estigué presidit pel president de la 
Generalitat Valenciana. 
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PRESENTACIÓ  A LA COMUNITAT VALENCIANA DE L’OBSERVATORI 
INDUSTRIAL DEL SECTOR QUÍMIC 

 
El dia 16 de gener de 2002, les organitzacions firmants del Conveni General de 

la Indústria Química (FIA-UGT, FITEQA-CC OO i FEIQUE) van constituir 
l’Observatori Industrial del Sector Químic, el que significà un nou pas per a 
institucionalitzar de forma més regular i permanent el diàleg entre les 
organitzacions socials representatives del sector químic. 

 
En este Observatori, a més de compartir informació sobre l’evolució econòmica 

del sector, s’aborden treballs que servixen de referència per a les comissions 
paritàries del conveni sectorial, particularment en les àrees de Formació, Seguretat, 
Salut i Medi Ambient. 

 
El dia 19 de setembre es va realitzar la seua presentació a València al saló 

d’actes de la Fundació Bancaixa i tant l’obertura com la clausura de l’acte va ser a 
càrrec del Sr. Rafael Cerdá Ferrer, president del CES-CV. 

 
Van intervindre en la dita presentació els senyors: Carlos Gonzalvo (president 

d’ANFECC),  Fernando Úbeda (secretari general de FITEQA-CC OO València),  
Carlos Rodríguez (secretari general de FIA-UGT València),  Rafael Ferrando 
(president de CIERVAL), Juan Sifre (secretari general de CC OO-PV) i Rafael 
Recuenco (secretari general de UGT-PV). 

 
 

SEMINARI “ELS PROBLEMES ACTUALS DE LA CONTRACTACIÓ DE LES 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES” 

 
Els tècnics del CES-CV, José Juan López, Carmelo Arnás i Vicent J. Frías van 

assistir el dies 19 i 20 de setembre al seminari “Els problemes actuals de la 
contractació de les administracions públiques”, organitzat pel Centre d’Estudis 
Administratius de l’Institut Nacional d’Administració Pública. 

 
El seminari tingué lloc a la seu de la Universitat Internacional Menéndez 

Pelayo de València i tenia com a objectiu abordar i aprofundir en alguns dels 
aspectes més discutits de la vigent legislació contractual, amb la intenció d’aportar 
criteris hermenèutics i aplicatius que puguen donar lloc a funcionaris i 
contractistes que utilitzen en el seu treball esta legislació. 

 
Les ponències foren  impartides per catedràtics d’universitat amb una llarga i 

acreditada trajectòria investigadora i docent en torn al dret de la contractació 
administrativa. 
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CONSELL PER AL DEBAT SOBRE EL FUTUR D’EUROPA 
 
El president del CES-CV va assistir el dia 20 de setembre a una sessió ordinària 

del Consell per al debat sobre el Futur d’Europa que tingué lloc al Saló de Plens del 
Consell Valencià de Cultura. 

 
 

SOPAR CIMERA HISPANO-PORTUGUESA 
 
Amb ocasió de la Cimera Hispano-Portuguesa i en honor del Primer Ministre 

de la República Portuguesa, Excel·lentíssim Senyor Enginyer José Manuel Durao 
Barroso i la  seua delegació, es va fer un sopar el dia 2 d’octubre a la Llotja de 
València, a la qual va assistir com a invitat el president del CES-CV, el Sr. Rafael 
Cerdá Ferrer. 

 
 

SOPAR EN COMMEMORACIÓ DEL 25 ANIVERSARI DE LA CEV 
 
Invitats pel Sr. Rafael Ferrando, president de la Confederació d’Empresaris de 

València, el dia 8 d’octubre, el president i la secretària general del CES-CV, van 
assistir a un sopar en el Pavelló 8 de la Fira de València, emmarcada en els actes de 
commemoració del 25 Aniversari de la Confederació d’Empresaris de València. 

 
 

DIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
 
Invitat pel president de la Generalitat Valenciana, el president del CES-CV va 

assistir el dia 9 d’octubre a l’acte institucional i recepció que amb motiu del Dia de 
la Comunitat Valenciana es va realitzar al Monestir de Sant Miquel dels Reis i al 
Palau de la Generalitat, respectivament. 

 
 

PREMIS REI JAUME I 2002 
 
El president del CES-CV, va assistir al solemne acte de lliurament dels Premis 

Rei Jaume I 2002, que sota la presidència de Sa Majestat el Rei tingué lloc al Saló 
Columnari de la Llotja dels Mercaders de València, el dia 29 d’octubre. 

 
En l’edició de l’any 2002 el Premi a la Investigació va recaure en el professor 

Juan Modolell Mainou; el Premi a l’Economia en el professor Luis Gámir Casares; 
el Premi a la Medicina Clínica en el professor Rafael Carmena Rodríguez; el Premi 
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a la Protecció del Medi Ambient en el professor Rafael Manuel Jiménez Díaz i el 
Premi a les Noves Tecnologies en el professor Agustín Escardino Benlloch. 
II EDICIÓ PREMIS FEMEVAL 

 
El president del CES-CV va assistir el dia 21 d’octubre a l’acte de lliurament de 

la II edició dels Premis de la Federació Empresarial Metal·lúrgica Valenciana 
(FEMEVAL), que tingué lloc al Paranimf de la Universitat de València. 

 
 

TROBADA ANUAL DELS CES AUTONÒMICS 
 
Durant els dies 24 i 25 d’octubre tingué lloc a Sevilla una Trobada dels Consells 

Econòmics i Socials de les comunitats autònomes espanyoles, en el qual estigueren 
presents el senyor Rafael Cerdá Ferrer i la senyora Mª José Adalid Hinarejos, en 
representació del CES de la Comunitat Valenciana.  

 
En el marc d’esta Trobada es van realitzar unes Jornades Monogràfiques sobre 

Immigració, a les quals també van assistir els consellers del CES-CV, Sr. Agustín E. 
Sancho Sancho i Sra. Ofelia Vila Hernández, a  més del tècnic del CES-CV, Sr. José 
Juan López. 

 
Les Jornades sobre Immigració tingueren lloc en la Fundació de les Tres 

Cultures del Mediterrani, en el Pavelló Hassan II de l’illa de la Cartuja i es van 
tractar temes com els fluxos migratoris, aportació migratòria al creixement de la 
població, marc legal de la immigració a la Unió Europea i Espanya, polítiques 
sobre immigració i integració i condicions laborals. 

 
 

VIII SETMANA EUROPEA DE LA QUALITAT/2002 “LIDERANT EL CANVI” 
 
El tècnic del CES-CV José Juan López Pérez-Madero, va assistir a la VIII 

Setmana Europea de la Qualitat “Liderant el Canvi” que tingué lloc el dia 14 de 
novembre a l’hotel Intur de Castelló organitzada per la Confederació d’Empresaris 
de Castelló, junt amb l’Associació Espanyola per a la Qualitat, el Club Qualitat 
Ceràmic i el Club Qualitat de la Comunitat Valenciana. 

 
Des de fa vuit anys es realitza, amb el suport de la Unió Europea, la Setmana 

Europea de la Qualitat, que en l’any 2002 tingué com a lema “Liderant el Canvi”. 
Es pretén, a través de nombrosos esdeveniments, realçar la importància de la 
qualitat, en la millora contínua d’empreses i organitzacions. 

 
 



Memoria de Actividades 2002 

 75

V CONFERÈNCIES SOBRE EL MEDI AMBIENT: MEDI AMBIENT I EMPRESA 
 
Per cinqué any consecutiu, el Comité Econòmic i Social de la Comunitat 

Valenciana organitzà les Conferències sobre el Medi Ambient, en esta edició 
titulades “Medi Ambient i Empresa”. Es van realitzar entre els dies 18 al 20 de 
novembre de 2002 al saló d’actes Alfons el Magnànim de la Facultat de Ciències 
Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I de Castelló. 

 
Els directors de les conferències van ser el senyor Agustín Viguri Perea, 

professor titular de Dret Civil de la Universitat Jaume I i la senyora  Mª José Adalid 
Hinarejos, secretària general del CES-CV. 

 
La secretaria de les conferències va ser a càrrec del tècnic del CES-CV, Sr. Vicent 

J. Frías Diago. 
 
La realització d’estes V Conferències fou possible gràcies al patrocini de les 

entitats o institucions següents: CC OO-PV, UGT-PV, CIERVAL, Universitat Jaume 
I, BP Oil, Il·lustre Col·legi d’Advocats de Castelló, Conselleria d’Obres Públiques, 
Urbanisme i Transports, Fundació Caixa Castelló-Bancaixa, ATECMA, SL (Grup 
GYC), Fundació Entorn i Consum. 

 
En esta cinquena edició es van tractar temes relatius a la vinculació de les 

empreses amb el medi ambient, com ara l’ecotaxa, l’assegurança ambiental, el 
compromís mediambiental de les empreses espanyoles, formació mediambiental, 
energies renovables, noves tecnologies, biotectura, depuració d’aigües, etc. 

 
Durant els tres dies que duraren les conferències, hi anaren passant distints 

especialistes en la matèria, que passem a enumerar: 
 
a) Sr. Germán Orón Moratal, catedràtic de Dret Financer de la Facultat de 

Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I. 

b) Sr. Agustín Viguri Perea, professor titular de Dret Civil de la Universitat 
Jaume I. 

c) Sr. José Luis Blasco Vázquez, director tècnic de la Fundació Entorn. 

d) Sr. Manuel Irún Molina, director d’Aplicacions Tècniques 
Mediambientals (ATECMA) del Grup GYC. 

e) Sr. José Antonio Espejo Pérez, secretari de la Comissió de Formació i 
Sistema Educatiu de la Confederació Empresarial Valenciana CIERVAL. 

f) Sr. Valeriano Ruiz Hernández, catedràtic d’Enginyeria Energètica i 
Mecànica de Fluids de l’Escola Superior d’Enginyers de Sevilla. 
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g) Sr. Javier Segarra Sanchis, arquitecte de Biotectura, SL i president de 
l’Institut de Bioconstrucció i Energies Renovables. 

h) Sr. Vicente Serrano Orts, cap de Planificació de Recursos Hídrics de la 
Conselleria d’Obres Públiques, Urbanisme i Transports. 

 
 

ACTE EMPRESARIAL: “ELS EMPRESARIS AMB EL PLA HIDROLÒGIC 
NACIONAL” 

 
El dia 23 de novembre el vicepresident del CES-CV, Sr. Rafael Montero Gomis 

participà en un acte empresarial de suport al Pla Hidrològic Nacional, que tingué 
lloc al Palau de Congressos de València. 

 
 

ACTE D’OBERTURA I CONCERT INAUGURAL DEL NOU PALAU DE LA 
MÚSICA DE VALÈNCIA 

 
Invitat per l’alcaldessa de València, el president del CES-CV va assistir el dia 26 

de novembre a l’acte d’obertura i concert inaugural del nou Palau de la Música de 
València. 
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CONSELL PER AL DEBAT SOBRE EL FUTUR D’EUROPA 
 

El president del CES-CV va assistir el dia 9 de desembre de 2002 a una sessió 
ordinària del Consell per al Debat sobre el Futur d’Europa, que tingué lloc al Saló 
de Plens del Consell Valencià de Cultura a València. 

 
 

FÒRUM “ELS EMPRESARIS VALENCIANS DAVANT DEL FUTUR DE LA UE” 
 
El Consell de la Comunitat Valenciana per al Debat sobre el Futur d’Europa, en 

col·laboració amb l’organització empresarial valenciana CIERVAL, la 
Confederació d’Empresaris de Castelló CEC i el Comité Econòmic i Social de la 
Comunitat Valenciana va organitzar el Fòrum “Els empresaris valencians davant 
del futur de la UE”, que tingué lloc a l’hotel Intur de Castelló el dia 11 de desembre. 

 
El Fòrum tenia per objectiu fer arribar als empresaris de la nostra Comunitat les 

qüestions essencials de l’actual debat sobre el futur d’Europa, així com identificar 
els principals interessos de l’empresariat valencià davant del dit debat. 

 
Dins del Fòrum mencionat, tingué lloc una taula redona amb el lema “La 

empresa valenciana davant del futur de la Unió Europea”, en la qual va participar 
el president del CES-CV, Sr. Rafael Cerdá Ferrer. 

 
 

LLIURAMENT DELS PREMIS DEL CES-CV PER A TESIS DOCTORALS, 
CONVOCATÒRIA 2001 

 
El dia 20 de desembre es va dur a terme l’acte públic de lliurament dels Premis 

del CES-CV per a Tesis Doctorals, Convocatòria 2001, que tingué lloc al saló 
d’actes de l’edifici Hucha de la Fundació Caixa Castelló. 

 
En esta edició el premi a la tesi doctoral relacionada amb matèries de relacions 

laborals, cooperació, ocupació, condicions de treball, formació professional o 
seguretat social va recaure en la senyora Gemma Fabregat Monfort per la tesi 
Régimen jurídico de la movilidad funcional: puntos críticos. 

 
El premi a la tesis doctoral relacionada amb matèries d’economia, agricultura, 

pesca, indústria, comerç, turisme o medi ambient va recaure en la senyora Elena 
María Górriz Royo, per la tesi Delitos contra la ordenación del territorio. 

 
En el mateix acte tingué lloc la presentació de la publicació núm. 11 de la 

col·lecció “Economía y Empresa” del CES-CV, el títol de la qual és 
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Aprovechamientos históricos y situación actual del bosque en Castellón del Sr. Javier 
Soriano Martí, tesi doctoral guanyadora en la convocatòria de l’any 2000. 
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PUBLICACIONS 
 

En la sessió de la Junta Directiva del Comité Econòmic i Social de la Comunitat 
Valenciana realitzada el dia 10 d’abril de 2002 es va aprovar la Memòria 
d’Activitats de 2001, que es va publicar després amb la finalitat de difondre en 
l’àmbit de la nostra Comunitat les activitats dutes a terme pel CES durant l’any 
2001.  

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

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

 
D’altra banda, la Llei 7/1993 de 7 de juliol de creació del CES, establix en 

l’article 3.6 que el Comité té entre les seues funcions elaborar, dins dels cinc 
primers mesos de cada any, una memòria on s’exposen les seues consideracions 
sobre la situació socioeconòmica i laboral valenciana. Així, en la sessió del Ple del 
Comité realitzada a Castelló el dia 29 de maig de 2002 es va aprovar per 
unanimitat la Memòria sobre la Situació Socioeconómica i Laboral de la Comunitat 
Valenciana 2001. 

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

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

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

formalitzar un conveni amb l'Editorial Tirant lo Blanch de València, amb l'objecte 
de publicar els treballs premiats, iniciant la col·lecció “Economía y Empresa”, on a 
més d'estos premis podran publicar-se altres treballs d'interés científic per al 
Comité. 

 
 Este conveni d'edició es va oficialitzar en data 19 de juny de 1996 i les primeres 

publicacions van vore la llum en 1997, encara que en la sessió de la Junta Directiva 
de 25 de setembre de 1998 es va acordar rescindir este conveni, reservant-se la 
publicació per part del CES-CV d'esta col·lecció. 
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El número 1 de la col·lecció correspon al treball del professor de la Universitat 

de València, Sr. Fernando Fita Ortega el títol del qual és La pequeña y mediana 
empresa en el ordenamiento juridicolaboral. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L'any 2001, amb el patrocini de la Fundació Bancaixa, han sigut publicats dos 

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

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

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

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

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

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

 
Una altra de les publicacions que el CES-CV ha realitzat durant l'any 2002 ha 

sigut el llibre de les Cuartas Conferencias sobre el Medio Ambiente: medio ambiente y 
empleo, que recull les ponències exposades en estes conferències que van tindre lloc 
a Castelló entre els dies 19 al 22 de novembre del 2001, organitzades pel CES-CV. 

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

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

 
Recentment s'ha afegit també a la Revista  un butlletí que inclou dades 

estadístiques sobre el panorama sociolaboral de la dona en la Comunitat 
Valenciana.  

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

número publicat fins a la data és el 26 corresponent a octubre del 2002. 
 
Finalment, cal dir que a nivell intern es realitzen un altre tipus de publicacions. 

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

 
 La missió d'esta publicació i difusió és facilitar el coneixement d'este treball 

específic del Comité. 
 
 

DOCUMENTACIÓ 
 

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

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

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

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

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

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

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

principalment institucionals. El Banc d'Espanya, l'Institut Nacional d'Ocupació 
(INEM) i l'Institut Nacional d'Estadística (INE) són les que cobrixen l'àmbit estatal 
i l'Institut Valencià d’Estadística (IVE) és el que principalment distribuïx la 
informació en l'àmbit autonòmic. 

 
 La relació amb els servicis de publicacions d'estudis de les distintes 

conselleries ha anat en augment, així com el contacte amb altres institucions com 
poden ser les Cambres de Comerç, Indústria i Navegació i les organitzacions 
representades en el mateix Comité. 

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

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

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

publicacions oficials de normes. Així es rep periòdicament el Boletín Oficial del 
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Estado (BOE) i el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) per a poder 
efectuar un seguiment de les novetats legislatives més importants. 

  
Altres publicacions que es reben per a completar este treball són el Butlletí 

Oficial i el Diari de Sessions de les Corts Valencianes. 
 
En este sentit, cal mencionar la subscripció l'any 1997 a una base de dades 

legislatives, la qual cosa comporta una major rapidesa a l'hora d'utilitzar els textos 
normatius en el quefer diari del Comité. 

 
 La informatització d'estes publicacions permet un millor seguiment de les 

disposicions legislatives. En 1998 es va considerar necessari i important la 
subscripció a una base de dades de jurisprudència a fi d'optimar el treball d'estudi 
que es realitza en el mateix CES-CV. 

 
 En 1999 esta subscripció a la base de dades de legislació i jurisprudència en 

CD-rom s'ha vist millorada per la subscripció a la base de dades en DVD-Rom que 
conté en un sol disc tota la legislació estatal, la jurisprudència, la legislació de les 
comunitats autònomes i els convenis col·lectius. 

 
 L'any 2001 es va modificar la subscripció a estes bases de dades concentrant 

en una sola que inclou jurisprudència, legislació estatal i autonòmica i textos 
legals del Tribunal Suprem, del Tribunal Constitucional i del Tribunal de Justícia 
de les Comunitats Europees, així com els textos legislatius més importants. 

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

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

 
 També es disposa de la publicació Legislación de la Unión Europea i de la Revista 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

las Regiones) 
• La Voz de las Regiones (Carta trimestral del Comité de las Regiones) 
• Camp Valencia (COAG) 
• Agricultores y Ganaderos (AVA-ASAJA) 
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• Bolletí d’Informació Agraria. Conselleria de Agricultura, Pesca y 
Alimentación 

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

C.V. 
• Boletín Informativo de CONSUM 
• COCETA (Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado) 
• Butlletí Informatiu (Federación Valenciana de Empresas Cooperativas de 

Trabajo Asociado) 
• Doctrina legal (recopilación) del Consell Jurídic Consultiu 
• Banca Cooperativa (Revista de las Cajas Rurales, Populares y 

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

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

Derecho Editores) 
• Comunitat Valenciana Agraria. Revista de Información Técnica 
• Camp Valencia. Unió de Llauradors 
• Auditoría Pública 
• Abogacía Española. Derecho y Sociedad 
• Advocats (Boletín del Ilmo. Colegio de Abogados de Castellón) 
• Nova Traditio (Revista de la Confederación de Abogados Jóvenes) 
• Servicios Inmobiliarios Andersen (Informe trimestral) 
• Sector Ejecutivo. Revista de Economía y Negocios 
• Finanzas Corporativas 
• Moderniza.info y Moderniza.com 
• ASAJA. Centro Provincial de Jóvenes Agricultores de Alicante 
• Tractes.com  (la revista del comercio electrónico entre empresas) 
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Una altra sèrie de revistes de caràcter científic i tècnic que es reben i arxiven en 
el centre de documentació són entre altres la Revista Valenciana d’Estudis Autonòmics 
i la Revista Valenciana de Hacienda Pública  editades per Presidència de la Generalitat 
i per la Conselleria d’Economia, Hisenda i Administració Pública respectivament. 

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

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

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

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

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

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

 
La Llei 10/2001, de 27 de desembre de 2001, de la Generalitat Valenciana, de 

Pressupostos per a l’exercici de 2002, tenint en consideració la proposta 
presentada pel CES, assignà al Comité una dotació inicial de 714.753,65 euros, 
inclosa dins de les línies de subvenció nominatives, “Dotació econòmica al Comité 
Econòmic i Social” dels capítols IV i VII del pressupost de la Conselleria 
d’Economia, Hisenda i Ocupació. 

 
D’este import global de 714.753,65 euros, corresponien 695.821,77 a despeses 

de funcionament: despeses de personal, despeses en béns i servicis, despeses 
financeres i transferències corrents, i la quantitat de 18.931,88 per a inversions 
reals. Estes dotacions inicials en despeses de funcionament s’han vist 
incrementades per la col·laboració de distintes entitats en l’organització 
d’activitats, com ara la publicació de les tesis doctorals o l’organització de cursos i 
seminaris. Este increment també respon als interessos generats pels comptes 
bancaris. El total del pressupost per a 2002 ascendix a la xifra de 737.394 euros. 

 
 

GESTIÓ DE PERSONAL 
 

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

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

privat, està composta en l’actualitat per quatre assessors amb lloc de llicenciat 
superior que formen el Gabinet Tècnic, que junt amb els cinc components de 
l’equip administratiu sumen el total de la plantilla del CES. En l’any 2000 un dels 
llocs de tècnic va quedar vacant per l’excedència que concedí la Junta Directiva. 
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L’Acord d’Adhesió del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana a 

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

 
Nive ll 1994 1995 1996-2000 2001-2002 

 Fixos Fixos Event
. 

Fixos Fixos Interí Exce-
dència 

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

 
3 

 
3 

 
0 

 
3 

 
3 

  

Subaltern 1 1 0 1 1   

TOTAL 5 8 1 9 9 1 1 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVICIS 

 
Les activitats institucionals realitzades pel CES durant tot l’any 2002, de les 

quals s’ha donat compte en l’apartat tercer d’esta Memòria, han suposat la 
principal font de despeses corrents variables del pressupost, especialment en els 

        

                
SER   VICIOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL C.E.S.                               

Carmelo Arnás Serrano       
Luis Ángel Montero Cuesta (Interino)       

Jose Juan López Pérez   -   Madero       
Vicent J. Frías Diago       

GABINETE TECNICO                               
Mª. del Carmen Fabón Baquero                               Administrativa                               Jose Antonio Collazos Martín                               Mª. Pilar Monte Collado                               Encarna Guillamón Gimeno                               Aux       . Admin istrativos                               Mª. Lidón Castillo Gil                               Subalterna                               

SECRETARIA Y ADMINISTRACION                               

SECRETARIA GENERAL                               Dª. Mª. José Adalid Hinarejos                               

P R ESIDENTE                               D. Rafael Cerdá Ferrer                               

        

Xavier  Alfonso Diego (En Excedencia)       
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conceptes: “Publicacions”, “Material d’oficina i subministraments”, “Comunicacions” i 
“Despeses diverses i atencions representatives. Propaganda, reunions i conferències” . Les 
principals despeses que s’inclouen en el concepte “Despeses de Publicacions” són: 
la publicació de la Memòria Anual d’Activitats i la Memòria sobre la Situació 
Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat Valenciana, la Revista de Treball, 
Economia i Societat que publica el CES i la publicació de les tesis doctorals 
premiades en la convocatòria de l’any 2000 que fou subvencionada per la 
Fundació Caixa Castelló-Bancaixa.  

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

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

 
COMPENSACIONS ECONÒMIQUES PER PARTICIPACIÓ EN 
ÒRGANS CONSULTIUS 

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

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

 
 

INVERSIONS EN EQUIPAMENT 
 

Les inversions reals efectuades a càrrec del capítol VI del pressupost del CES 
durant l’exercici de 2002 s’han destinat principalment a dotar de mobiliari, 
instal·lacions i equips d’oficina la seu adscrita a la institució, així com a millores 
informàtiques, sempre amb el propòsit d’aconseguir unes dependències acordes 
amb tot allò necessari per a poder efectuar d’una manera òptima les comeses del 
Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. 

 
La secció d’informàtica, especialment pel que fa al programari, ha sigut la que 

ha requerit una major inversió. 
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ANNEX 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. LEGISLACIÓ APLICABLE 
AL CES-CV 
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I. LEGISLACIÓ APLICABLE AL CES 
 
I.1 - LEGISLACIÓ RELATIVA A LA SEUA CREACIÓ I 
REGLAMENTACIÓ. 
 

TEXT CONTINGUT DOGV 

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

25/01/91 

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

14/07/93 

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

06/04/94 

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

09/05/94 

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

05/09/94 

   
DECRETS  DOGV 

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

256/1995, de 3 d’agost  04/08/95 

264/1995, de 29 d’agost  30/08/95 

265/1995. de 29 d’agost  30/08/95 

296/1995, de 30 d’octubre  31/10/95 

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

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

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

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

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

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

171/1996, de 2 d’octubre  07/10/96 

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

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

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

DECRETS  DOGV 

230/1996, de 10 de desembre  16/12/96 
21/1997, de 11 de febrer  12/02/97 

264/1997, de 21 d’octubre  23/10/97 

265/1997, de 21 d’octubre  23/10/97 

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

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

45/1998, de 15 d’abril I 23/04/98 

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

168/1998, de 8 d’octubre  15/10/98 

48/1999, de 30 de març  06/04/99 

183/1999, de 19 d’octubre  21/10/99 

165/2000, de 31 d’octubre  09/11/00 

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

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

 
 

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

TEXT CONTINGUT 

• Llei IRPF  

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

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

 

• Disposició transitòria segona del 
Reglament General de Contractació 
de l’Estat 

 

• Decret 200/1985, 23/12/85 del 
Govern Valencià 
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• Decret 204/1990, 26/12/90, del 
Consell de la GV 

Reintegrament de transferències 
corrents i de capital 

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

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

TEXT CONTINGUT 

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

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

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

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

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

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

• Llei 43/1995, de 27 de desembre Llei del Impost sobre Societats 
• Llei 9/1995, de 31/12/95 de la GV Pressupostos de la GV per a 1996 
• Llei 4/1996, de 30/12/96 de la GV Pressupostos de la GV per a 1997 
• Llei 15/1997, de 29/12/97 de la GV Pressupostos de la GV per a 1998 
• Llei 11/1998, de 29/12/98 de la GV Pressupostos de la GV per a 1999 
• Llei 10/1999, de 30/12/99 de la GV Pressupostos de la GV per a 2000 
• Llei 12/2000, de 28/12/00 de la GV Pressupostos de la GV per a 2001 
• Llei 10/2001, de 27/12/01 de la GV Pressupostos de la GV per a 2002 
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ANNEX 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. INCIDÈNCIA DELS DICTÀMENS 
EMESOS PEL CES-CV EN LES 
LLEIS DE LA GENERALITAT  
VALENCIANA 
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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 2002 
 

 
Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Protecció contra 
la Contaminació Acústica (DOGV núm. 4.394 de 9 de desembre de 2002) 
 

Antecedents  
 

El dia 11 de juny de 2001 tingué entrada en el Comité Econòmic i Social de la 
Comunitat Valenciana, ofici del secretari general de la Conselleria de Medi 
Ambient, que sol·licitava l'emissió del dictamen, a l'empara del que preveu l'article 
3,4 de la Llei 1/1993, de 7 de juliol, sobre l'Avantprojecte de Llei contra la 
Contaminació Acústica. 

 
En data 15 de juny de 2001, es va reunir la Comissió de Programació Territorial 

i Medi Ambient, amb l'assistència de personal tècnic de la Conselleria de Medi 
Ambient, en la qual es va fer una exposició general dels continguts de 
l'Avantprojecte de Llei de Protecció contra la Contaminació Acústica. 

 
En sessions realitzades el dia 26 de juny i el dia 3 de juliol de 2001, es va tornar 

a reunir la Comissió de Programació Territorial i Medi Ambient, a fi d'elaborar el 
projecte de dictamen tramés per la Conselleria de Medi Ambient, d'acord amb el 
que disposa l'article 38 del Reglament d'Organització i Funcionament del CES, que 
elevat al Ple el dia 12 de juliol de 2001 fou aprovat per unanimitat, segons el que 
disposa l'article 14.5 del Reglament d'Organització i Funcionament del CES-CV.  

 
L'Avantprojecte de Llei de Protecció contra la Contaminació Acústica constava 

de: exposició de motius, cinc títols amb els capítols corresponents i un total de 63 
articles, tres disposicions addicionals, una disposició transitòria, dues 
disposicions finals i tres annexos. 

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

un total de 62 articles, tres disposicions addicionals, dues disposicions 
transitòries, dues disposicions finals i dos annexos. 
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Valoració i observacions de caràcter general 
 
En l'avantprojecte de llei es feia referència a la contaminació acústica com si en 

el mateix concepte s'incloguera també el concepte de vibracions. Es definia com 
contaminació acústica el so no desitjat i nociu i se n'excloïa aquelles vibracions 
l'energia de les quals no era percebuda per l'oïda humana, degut a la incidència de 
les ones de pressió. 

 
En este sentit, s'entenia que s'hauria de reconsiderar el títol de l'avantprojecte 

de llei, en consonància, tant amb els termes utilitzats en la legislació europea i 
estatal com pel mateix contingut de l'avantprojecte de llei. 

 
Des del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana s'opinava que 

s'hauria d'ampliar el glossari de termes necessaris per a comprendre millor el 
contingut i definir tots els conceptes dins de l'articulat i no en l'annex. 

 
Aquells articles que exigien un compliment per part de les administracions 

locals, haurien d'incloure el termini d'execució concreta. 
 
El Comité entenia que en esta llei caldria incloure que les ordenances 

municipals regularen els sorolls produïts per les activitats domiciliàries dels veïns, 
amb l'objectiu d'assegurar el compliment dels nivells regulats en la present llei. 

 
Per a acabar, també es volia indicar que el soroll com principal exponent de la 

contaminació acústica no sols afecta les persones sinó tot el medi, per això el text 
hauria de fer menció a tots els elements que conformen l'ecosistema. 

 
Observacions a l'articulat 
 
En l'article 6 (Principis de l'Actuació Pública), el CES indicava que en el punt 2, 

apartat b), sols es feia referència a la investigació en tècniques de protecció contra 
el soroll. 

 
El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana entenia que s'hauria 

d'ampliar la investigació a tècniques de mesura, anàlisi i avaluació del soroll i a 
tècniques de minimització del soroll. 

 
En l'apartat b) d'este punt, s'hauria de fer referència a la millor tecnologia 

disponible, tècnicament i econòmicament viable, conforme s'establix en la Directriu 
96/61 del Consell, de 24 de setembre de 1996, relativa a la Prevenció i Control 
Integrats de la Contaminació (IPPC). 
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El Comité proposa que en el punt 2, s'hauria d'incloure un nou apartat, que 

seria l'apartat h), que propose mesures per al control, investigació i minimització 
del soroll provinent del trànsit. 

 
El text d'este article en la llei ha quedat redactat de la forma següent: 
 
“Article 6. Principis de l'actuació pública” 
 
2. Els poders públics adoptaran les mesures necessàries per a: 
 
a) Promoure la investigació en tècniques de mesura, anàlisi, avaluació i minimització 

del soroll, per a la qual cosa la Generalitat inclourà aquestes actuacions en el programa del 
Centre de Tecnologies Netes. 

b) Fomentar la implantació de maquinària, instal·lacions i aparells que generen el 
menor impacte acústic, mitjançant l'ús de la millor tecnologia disponible i econòmicament 
viable. 

h) Desplegar instruments econòmics destinats a fomentar la implantació en les empreses 
de programes, procediments i tecnologies destinats a la prevenció, reducció i control de les 
seues emissions sonores.  

 
En l'article 7 (Definicions), s'establia que les definicions no estaven incloses en 

l'annex I, s'interpretarien conforme a la Norma Bàsica de l'Edificació: Condicions 
Acústiques de l'Edificació, les normes UNE-EN-ISO.  

 
Per a completar el punt 2 de l'article i donar-li major coherència el CES entenia 

que faltava incloure al final del mateix article "i, en el seu defecte, per les normes 
ISO”. 

 
El text aprovat ha sigut el següent: 
 
“Article 7. Definicions”  
 
2. Els termes acústics no indicats en l'annex I, s'interpretaran de conformitat amb el 

codi tècnic d'edificació previst en la Llei d'ordenació de l'edificació. En absència d'aquest 
s'aplicaran les Normes bàsiques d'edificació: condicions acústiques d'edificació (NBE-CA-
88), les seues possibles modificacions, les normes UNE-EN i, en el seu defecte, les normes 
ISO. 

 
En l'article 12 (Nivells en l'ambient exterior) es proposava una nova redacció 

del punt 2, de manera que els nivells sonors es referisquen als nivells reals i 
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directament mesurables a què estarien exposats els ciutadans. Junt amb esta 
regulació sonora global tindria sentit una regulació específica per a cada font de 
soroll (vehicles, maquinària, etc.). 

 
Així mateix, el Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana entenia 

que els límits sonors de recepció en l'ambient exterior, sols s'haurien d'establir per 
a les zones d'ús sanitari, docent, residencial, així com en aquelles amb un grau de 
protecció mediambiental. 

 
La dicció del text de la llei és de la manera següent: 
 
“Article 12. Nivells sonors en l'ambient exterior”  
 
2) En l'ambient exterior serà un objectiu de qualitat que no se superen els nivells sonors 

de recepció, expressats com a nivell sonor continu equivalent L A, aq, T, que en funció de 
l'ús dominant de cada zona s'establixen en la taula I de l'annex II”. 

 
En l'article 20 (Contingut) des del Comité es proposava que s'afegira com a 

mesura per a la prevenció i reducció de la contaminació acústica l'ordenació del 
trànsit rodat. 

 
La llei recull este article amb la redacció següent: 
 
“Article 20. Contingut”  
 
f) Mesures de prevenció i reducció de la contaminació acústica del trànsit rodat. 
 
En la disposició transitòria el Comité Econòmic i Social de la Comunitat 

Valenciana proposava afegir una nova disposició transitòria, en la qual es 
recollira que la llei fixara un termini d'adaptació per a complir amb el seu articulat.  

 
El text de la llei és el següent: 
 
“Disposició transitòria. Segona” 
 
Les ordenances municipals aprovades i les zones acústicament declares a la data 

d'entrada en vigor d'esta llei hauran d'adequar el seu contingut a esta en el termini d'un 
anys des de l'aprovació del reglament de desplegament de la present llei. 
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Llei 8/2002, de 5 de desembre, d'Ordenació i Modernització de les Estructures 
Agràries de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4.396, d'11 de desembre de 
2002) 

 
Antecedents 
 
El dia 17 de gener de 2002 tingué entrada en la seu del CES, escrit de la 

consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, pel qual se sol·licitava l'emissió del 
dictamen preceptiu corresponent, a l'Avantprojecte de Llei sobre Ordenació i 
Modernització de les Estructures Agràries de la Comunitat Valenciana, d'acord 
amb el que disposa l'article 3 de la Llei 1/1993, de 7 de juliol, de creació del Comité 
Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. 

 
El dia 29 de gener i el dia 8 de febrer de 2002, es va reunir a València, en sessió 

de treball la Comissió de Programació Territorial i Medi Ambient, que formula la 
proposta de dictamen elevada al Ple del dia 14 de febrer de 2002, que fou aprovada 
per unanimitat, segons el que preceptua l'article 14.5 del Reglament d'Organització 
i Funcionament del CES-CV. 

 
L'Avantprojecte de Llei sobre Ordenació i Modernització de les Estructures 

Agràries de la Comunitat Valenciana constava d'exposició de motius, títol 
preliminar, quatre títols, amb els capítols corresponents, 70 articles, disposició 
addicional única i disposició final única. 

 
La llei aprovada consta de preàmbul, títol preliminar, quatre títols amb 64 

articles, dues disposicions addicionals, una disposició derogatòria i una 
disposició final. 

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

l'Avantprojecte de Llei sobre Ordenació i Modernització de les Estructures 
Agràries de la Comunitat Valenciana incidia directament sobre un dels greus 
problemes que afecten la nostra agricultura com és l'excessiva parcel·lació de les 
terres, amb la consegüent dificultat per a fer viables les explotacions. 

 
Des del CES, s'entenia que l'Avantprojecte de Llei sobre Ordenació i 

Modernització de les Estructures Agràries de la Comunitat Valenciana marcava 
unes línies generals d'actuació encaminades a la concentració parcel·lària, encara 
que s'haurien de concretar en major mesura determinades actuacions en este sentit. 
No obstant això, s'estima convenient que tots aquells aspectes no concretats en el 
present avantprojecte de llei, ho siguen en el posterior desplegament reglamentari. 



CES Comunitat Valenciana 

 104

 
Així mateix, el CES opinava quant a la concentració parcel·lària que cal 

augmentar els incentius, alhora que introduir els mecanismes reguladors 
necessaris per a aconseguir que els principals receptors de les ajudes siguen els 
petits propietaris, ja que han de realitzar majors esforços per a aconseguir este 
propòsit. 

 
D'altra banda, el CES observava que el text de l'avantprojecte de llei, per a 

establir les funcions o competències de caràcter agrari, es referia a l'òrgan 
competent com Administració Agrària Valenciana, Conselleria d'Agricultura, 
conselleria competent en matèria d'Agricultura, Conselleria d'Agricultura, Pesca i 
Alimentació. Seria convenient que s'homogeneïtzara el text utilitzant una sola 
expressió per a este òrgan com la conselleria competent en matèria d'agricultura.  

 
El CES entenia que, atenent les limitacions imposades per la classificació d'un 

sòl com no urbanitzable d'especial protecció agrària, haurien de recollir-se en el 
text de la llei mesures i ajudes per a garantir la viabilitat econòmica i la 
competitivitat de la producció agrària en estes zones. 

 
Finalment, considerant que el Reglament CE 1.257/1999, establix un règim 

d'ajudes a la reforestació, el CES entenia que la llei hauria de contindre una 
referència a la seua aplicació. 

 
Observacions a l'articulat 
 
En l'article 9 (Classificació del sòl), el CES entenia que este precepte hauria de 

concretar quins són els criteris (a més dels terrenys que s'especificaven en el punt 3 
de l'article 11 de la llei) que determinaven els valors agraris a protegir, i per tant, la 
classificació com sòl d'especial protecció. 

 
L'article 9 (Classificació del sòl) del text normatiu en el punt 2, disposa: 
 
2. Podran tindre la condició de sòl no urbanitzable d'especial protecció regular en esta 

llei els terrenys que el planejament general considere necessari preservar en atenció als fins 
a què s'ha fet referència en l'apartat anterior, d'acord amb el seu valor agrícola, ramader o 
forestal”. 

 
En l'article 13 (Delegació de la competència per a emetre informe), un dels 

requisits que s'establia perquè la conselleria competent en matèria d'agricultura 
delegara competències en els ajuntaments per a emetre l'informe d'obres, usos, 
instal·lacions i aprofitaments en sòl no urbanitzable d'especial protecció per valors 
agraris, era que estos disposaren del personal propi amb formació agronòmica. 
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Per la importància d'este informe, el nivell de formació agronòmica exigit 

s'hauria de concretar en titulat de grau mitjà o superior. 
 
L'article 13 (Delegació de la competència per a emetre informe) de la norma aprovada 

té la redacció següent: 
 
“1. La conselleria competent en matèria d'agricultura delegarà la competència per a 

emetre l'informe referit en els articles anteriors en aquells ajuntaments que ho sol·liciten i 
acrediten complir els requisits següents: 

 
b) Disposar de personal propi amb formació agronòmica universitària per a avaluar els 

valors agraris que hagen de ser tinguts en compte per a l'emissió de l'informe”. 
 
En l'article 25 (Finques de desconeguts) des del CES, es pensava que hi havia 

un error i les finques els propietaris de les quals no foren coneguts durant el 
període normal d'investigació sí que s'haurien d'incloure en l'acta de 
reorganització, fent constar-hi la dita circumstància. 

 
En la llei, este article està redactat de la manera següent: 
 
Article 25 (Finques de desconeguts) 
 
1. Les finques que reemplacen les parcel·les els amos de les quals no siguen coneguts 

durant el període normal d'investigació s'inclouran en l'acta de reorganització, en la qual 
es farà constar la dita circumstància i es reflectiran, si és procedent, les situacions 
possessòries existents. 

 
En l'article 36 (Aprofitaments hidràulics) la referència que s'efectua en l'article 

32 no es correspon amb el contingut de l'article 36, relatiu a la funció de 
coordinació i col·laboració amb els òrgans estatals competents en matèria de reg. 
L'article al qual ha de referir-se és l'article 34. 

 
El tenor literal d'este article que degut a la renumeració és l'article 31 

(Aprofitaments hidràulics) és el següent: 
 
“La funció de coordinació, cooperació i col·laboració amb els òrgans estatals en matèria 

de reg que disposa la lletra c) de l'apartat 1 de l'article 29 d'esta llei s'exercirà de 
conformitat amb les disposicions de les normes constitucionals i estatutàries que establixen 
les respectives competències estatals i autonòmiques”. 
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Sobre l'article 41 (Plans d'obra) el CES indicava que la última frase del paràgraf 
2, del punt 1, de l'article 41, s'hauria de suprimir ja que el contingut dels plans 
d'obra es recull en l'apartat 2 del mateix article. 

 
Este article en el text aprovat té la redacció següent: 
 
Article 36 (Plans d'obres) 
 
“1. (...)Les obres d'interés general de la Comunitat incloses en els dits plans podran ser 

projectades, realitzades i sufragades íntegrament per la pròpia conselleria”. 
 
L'article 53 (Unitat d'Explotació Concentrada) incloïa en el primer paràgraf la 

definició de la Unitat d'Explotació Concentrada quan des del CES s'entenia que ja 
s'havia definit en el punt 8, de l'article 3 b), pel que resultava reiteratiu. 

 
En el text aprovat, l'article 47 (Unitat d'Explotació Concentrada), este paràgraf ha 

sigut suprimit. 
 

Llei 11/2002, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 4.409 de 
31 de desembre de 2002) 

 
Antecedents 
 
El dia 27 de setembre de 2002 tingué entrada en la seu del CES-CV, escrit del 

conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, pel qual se sol·licitava l'emissió, amb 
caràcter urgent, del dictamen preceptiu corresponent a l'Avantprojecte de Llei de 
Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la 
Generalitat Valenciana, d'acord amb el que disposa l'article 3 de la Llei 1/1993, de 
7 de juliol, de creació del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. 

 
Els dies 4, 10 i 15 d'octubre de 2002 es va reunir en sessió de treball la Comissió 

de Programació Econòmica Regional i Plans d'Inversions que formula la proposta 
de dictamen elevada al Ple del dia 18 d'octubre de 2002 que fou aprovada per 
unanimitat, segons el que preceptua l'article 14.5 del Reglament d'Organització i 
Funcionament del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. 

 
L'Avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 

Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana constava d'exposició de 
motius, setze capítols amb un total de 88 articles, tres disposicions addicionals, 
tres disposicions transitòries, una disposició derogatòria i cinc disposicions finals 
i un annex. 
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La llei aprovada consta de preàmbul, divuit capítols amb un total de 93 articles, 

quatre disposicions addicionals, dues disposicions transitòries, disposició 
derogatòria i cinc disposicions finals. 

 
Valoració i observacions de caràcter general 
 
En primer lloc, el CES-CV, volgué reiterar, des del respecte a la legalitat d'esta 

decisió, la seua disconformitat amb el tràmit d'urgència utilitzat per a la sol·licitud 
del dictamen, atesa la complexitat del present avantprojecte. 

 
D'altra banda, la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació no havia tramés 

la documentació relativa a la memòria econòmica d'este avantprojecte de llei, que 
incidix de forma essencial, encara que no exclusiva, en lleis de clar contingut 
econòmic (Llei de Taxes, Llei del tram autonòmic del IRPF i restants tributs cedits, 
entre altres) i que crea dos importants ens com són l'Agència de Ciència i 
Tecnologia (AVCYT) i l'Agència Valenciana de Cooperació per al Desenrotllament.  

 
Per tant, el CES entenia que l'avaluació de la memòria mencionada milloraria 

considerablement la comprensió de l'avantprojecte que es dictamina.  
 
El Comité considerava que seria desitjable que en el present avantprojecte de 

llei només s'inclogueren les modificacions relatives a les lleis amb repercussió 
econòmica directa i es deixara la resta per a altres lleis de caràcter més específic. 
Això permetria, d'una banda, en criteris de tècnica legislativa una menor dispersió 
normativa, i d'una altra, un tractament amb major profunditat d'estes, que 
possiblement resultaria més beneficiós per al bon funcionament dels ens afectats i 
en conseqüència, per al conjunt dels ciutadans de la nostra Comunitat. 

 
El Comité estimava que el Govern Valencià hauria de publicar un text refós de 

la Llei de Taxes, a fi d'evitar la dispersió normativa que hi ha en l'àmbit de la 
nostra Comunitat. 

 
El CES-CV proposava que s'aplicara, per coherència, igual menció per a 

ambdós gèneres en tots els casos recollits en el text de l'avantprojecte i finalment, el 
CES observà una sèrie d'errors al llarg de l'avantprojecte que es detallaren per a la 
seua correcció. 

 
Observacions a l'articulat 
 



CES Comunitat Valenciana 

 108

Sobre la disposició transitòria tercera, el CES expressava que la redacció d'esta 
disposició mancava de coherència, per això es va dir que no podia expressar el seu 
parer sobre esta. 

 
En el text de la llei aprovat, la disposició transitòria tercera ha desaparegut. 
 

CONCLUSIONS 
 
Com en anys anteriors, des del Gabinet Tècnic del CES s'ha pretés realitzar un 

estudi comparatiu entre els dictàmens emesos pel Comité Econòmic i Social de la 
Comunitat Valenciana i les lleis de la Generalitat Valenciana publicades en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana durant l'any 2002. 

 
Des de fa algun temps, s'ha vingut indicant que este treball no pretén ser un 

estudi exhaustiu sobre les lleis, sinó un reflex dels comentaris i de les 
recomanacions realitzats pel Comité com institució de la Generalitat Valenciana, 
en el moment d'emetre els dictàmens preceptius i no vinculants sobre els 
avantprojectes de llei que elabora el Govern Valencià, com així s'indica en la seua 
llei de creació. 

 
Com en altres ocasions hi ha alguns comentaris i suggeriments expressats en 

els dictàmens del CES-CV que són tinguts en compte, tant pel Consell en aprovar 
els projectes de llei com per les Corts en el tràmit parlamentari. 

 
Hem de lamentar que la nostra labor no és percebuda per la societat conforme 

desitjaríem, i que fins i tot hi ha departaments del Govern Valencià que no ens 
demanen l'emissió dels dictàmens preceptius, el que en certa manera duu a 
incomplir el que preceptua la Llei de Creació del Comité, respecte a l'emissió de 
dictàmens de les matèries que són de la seua competència. 

 
Per a acabar, reiterem apuntant que en la mesura de les nostres possibilitats i 

dels nostres mitjans, estem complint el que disposen els articles 3 i següents de la 
Llei 1/1993, de 7 de juliol, de Creació del Comité Econòmic i Social de la 
Comunitat Valenciana, respecte a les funcions que tenim encomanades com a 
òrgan consultiu del Govern Valencià i de les institucions públiques de la 
Comunitat Valenciana. 

 


