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PRESENTACIÓ 
 

La Memòria d'Activitats del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, que s'Edita en 
esta ocasió, correspon a l'exercici de l'any 2007. Esta es va aprovar per unanimitat en la sessió de la 
Junta Directiva del Comité, celebrada a Castelló, el passat dia 12 de març del 2008. Esta memòria 
torna a exposar el mateix contingut que ha aparegut en els últims temps, d'ací que es presente una 
panoràmica de la vida interna i externa del CES-CV, amb les activitats institucionals que ha organitzat 
i en les que ha participat el Comité durant l'any 2007, la naturalesa, la composició, les funcions i els 
òrgans del propi organisme. 
 

També en este exercici, l'activitat d'emissió de dictàmens va ser intensa ja que es van informar i 
van dictaminar huit avantprojectes de llei que van ser els següents: Avantprojecte de Llei de Garantia 
Institucional dels Drets de les Persones amb Discapacitat, Avantprojecte de Llei de la Joventut de la 
Comunitat Valenciana, Avantprojecte de Llei de Garanties de Subministrament de Medicaments, 
Avantprojecte de Llei de Medicaments Veterinaris, Avantprojecte de Llei d'Estatut de Consumidors i 
Usuaris de la Comunitat Valenciana, Avantprojecte de Llei dels Drets de Salut de Xiquets i 
Adolescents, Avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i 
d'Organització de la Generalitat Valenciana i Avantprojecte de Llei Reguladora dels Punts de Trobada 
Familiar de la Comunitat Valenciana. 

 
L'any 2007 va ser un any de canvi en la composició del Comité Econòmic i Social, ja que havien 

transcorregut els quatre anys del mandat anterior. Així, per mitjà del Decret 126/2007, de 27 de juliol, 
del Consell, es va procedir a la renovació dels membres dels grups I, II III i IV que integren el ple del 
Comité. En l'interior de la Memòria, es detallen detalladament els components de cada un dels grups 
del Comité. Posteriorment, el Decret 227/2007, de 23 de novembre del 2007, del Consell, va canviar el 



membre del Grup III, en representació de les entitats locals i en el mateix decret, es va cessar a 
Francisco José Micó Micó i es va anomenar José Antonio Redorat Fresquet.  

 
Una vegada més, des d'estes pàgines, vull aprofitar per a agrair els servicis prestats als consellers 

que no estan entre nosaltres i donar la benvinguda als acabats d'anomenar, així com desitjar-los un 
treball ple de gratituds en esta institució de la Generalitat Valenciana. 

 
L'estructura de la memòria coincidix amb les publicades en els últims anys i a banda dels capítols 

de la mateixa, també s'inserixen dos annexos, u, que es referix a la legislació aplicada al Comité 
Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana i un altre que integra un Estudi Comparatiu de la 
Incidència dels dictàmens emesos pel CES-CV, sobre les lleis de la Generalitat Valenciana, aprovat 
l'any 2007 en les Corts Valencianes. Així, el capítol Primer arreplega la informació sobre la creació, la 
naturalesa, les funcions, la composició, els òrgans i el funcionament del Comité Econòmic i Social de 
la Comunitat Valenciana, amb les modificacions produïdes en enguany.  

 
En el capítol Segon s'indiquen les funcions que té atribuïdes el Comité com a institució de la 

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

 
El capítol Tercer detalla les activitats institucionals que es consideren més interessants i s'inclouen 

les que ha participat el propi Comité Econòmic i Social i les organitzades com a ens consultiu de la 
Generalitat. Igual que en passades edicions destaca d'una banda, la presentació de la Memòria sobre 
la Situació Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat Valenciana de l'any 2006 i d'una altra, la 
convocatòria 2006 dels Premis del CES-CV per a Tesis Doctorals. 

 
El capítol Quart és el dedicat a exposar els estudis, publicacions i els treballs de documentació i 

arxiu realitzats des del Comité durant l'any 2007. I finalment, el capítol Quint és el relatiu a la gestió 
dels recursos personals i materials, amb informació del pressupost del CES-CV i els assumptes 
relacionats amb l'activitat econòmica del propi Comité. 
 

La Memòria es tanca amb els dos annexos mencionats prèviament, el primer, amb la legislació que 
s'aplica al Comité i el segon, amb un estudi comparatiu sobre la incidència dels dictàmens del CES-
CV en les lleis de la Generalitat Valenciana, aprovades per les Corts Valencianes durant l'any 2007. 

 
Un any més, m'agradaria concloure amb la satisfacció de saber que des del Comité Econòmic i 

Social de la Comunitat Valenciana, al publicar esta Memòria d'Activitats, es complix amb l'obligació 
que preveu la nostra llei, en el sentit d'informar la societat valenciana, sobre les principals activitats i 
funcions dutes a terme pel CES-CV com a òrgan consultiu i institució de la Generalitat Valenciana.  
 
 

Castelló, juny del 2008 
 
 
 Rafael Cerdá Ferrer  
 President del CES de la  
 Comunitat Valenciana 
 
 
 
 
 

CAPÍTOL I  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA: 
 

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

El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana es va crear per la Llei 1/1993, de 7 de 
juliol, de la Generalitat Valenciana (D.O.G.V. De 14 de juliol), d'acord amb el que preveu els articles 
20 i 42 del nostre Estatut d'Autonomia, aprovat per Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril, de Reforma de 
la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. 

 
Es configura com a organisme de participació dels agents econòmics i socials en l'activitat pública, 

d'acord amb un dels principis bàsics de l'Estat Democràtic que té el seu fidel reflectisc en el text 
constitucional i en la norma autonòmica. 

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

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

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

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



 
• Facilitar els acords entre les parts en els conflictes col�lectius de treball, dins del respecte al principi 

d'autonomia col�lectiva i promoure les funcions de mediació, conciliació i arbitratge, així com la 
coherència entre els dits acords i la política econòmica de la Generalitat Valenciana. 

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

iniciatives referents a l'estudi, debat i difusió de les qüestions relacionades amb les matèries 
competència del Comité. 
 
En definitiva, el Comité es convertix així, en seu de trobada i de diàleg dels agents socials entre si i 

del conjunt d'ells amb El Govern Valencià en la busca de l'acord i del consens. 
 



 NATURALESA 
 

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

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

d'autonomia orgànica i funcional per al compliment dels seus fins, adscrivint-se a la Conselleria de 
Treball i Assumptes Socials (articles 1 i 2 de la Llei), ara denominada Conselleria d'Economia, 
Hisenda i Ocupació. 

 
 

FUNCIONS 
 

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

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

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

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

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

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

en el marc de les seues competències.  
 
• Regular el seu règim intern d'organització i funcionament. 
 
• Elaborar i elevar, anualment, al Govern Valencià i a les Corts Valencianes, una Memòria sobre la 

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

competències. 
 

 
COMPOSICIÓ 
 

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

 
La distribució dels referits membres és la següent: 

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

− Economia social 



− Organitzacions socials agràries 
− Organitzacions de consumidors, usuaris i veïns 
− Sector financer valencià 
− Interessos locals 
− Sector marítim-pesquer 
− Cambres de comerç 

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

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

 
Els representants del Grup IV són anomenats pel Consell Valencià a proposta dels consellers 

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

El mandat dels membres del Comité, inclòs el seu president, és de quatre anys, renovable per 
períodes de la mateixa duració.  

 
La condició de membre del Comité és incompatible amb l'exercici de qualsevol càrrec o activitat 

que impedisca o menyscabe l'exercici de les funcions que li són pròpies. 
 
 
ÒRGANS 
 

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

 
Són òrgans col�legiats del Comité, el Ple, la Junta Directiva i les comissions de Treball. 
 
Són òrgans unipersonals del Comité, el president, els vicepresidents i el/la secretari/a. 

 

 
ÒRGANS COL�LEGIATS 
 
Ple 
 

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

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

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

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



 
Comissions de Treball 

 
La Llei de Creació del Comité Econòmic i Social establix que el dit organisme podrà crear les 

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

 
No obstant això, el desplegament reglamentari del precitat article 16 ha establit cinc comissions de 

treball permanents amb competència sobre les matèries següents: 
 

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

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

i igualment, constituir comissions de treball per a qüestions específiques.    
 
En este sentit, en data 18 d'octubre del 2006, el Ple del Comité va aprovar la constitució de la 

Comissió No Permanent sobre el Sector Primari per a elaborar l'informe iniciativa pròpia del Sector 
Primari en la Comunitat Valenciana, que durant l'any 2007 continuava amb la seua comesa. 

 
Totes les comissions de treball estan compostes per huit membres, dos per cada un dels grups 

representats en el Comité, d'acord amb els criteris de proporcionalitat que exigixen la Llei i el 
Reglament. 
 
 



ÒRGANS UNIPERSONALS 
 
El/la president/a 
 

Ostenta la legal representació del Comité, convoca, presidix i modera les sessions del Ple i la Junta 
Directiva, fixant l'orde del dia, visant les seues actes i ordenand, si és el cas, la publicació dels acords, 
dirimix els empats que es produïsquen amb el seu vot de qualitat, sol�licita la col�laboració 
d'institucions i autoritats, elabora la proposta inicial d'avantprojecte del pressupost anual, autoritza 
les propostes de gastos i de contractació de servicis tenint competència absoluta per a contractar i 
despedir el personal al servici del Comité. 

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

dels consellers que tenen competència en Economia i en Ocupació, prèvia consulta dels grups de 
representació que integren el Comité, llevat que hi haja un dictamen previ en contra, emés per 
majoria de tres quarts dels seus membres. 
 
Els/les vicepresidents/es  

 
El Comité té dos vicepresidents, triats pel Ple d'entre els membres representants dels sindicats i de 

les organitzacions empresarials, a proposta de cada un dels grups respectivament. 
 
Substituiran el president en els supòsits de vacant, absència o malaltia d'este, establint un torn 

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

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

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

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

mateix. 
 
Entre les seues funcions es troba la de l'exercici de la direcció administrativa i tècnica dels servicis 

del Comité; assistència, amb veu però sense vot, a les sessions del Ple i de la Junta Directiva, estenent 
les actes i autoritzant-les amb la seua firma; arxiu i custòdia de la documentació del Comité; 
elaboració de l'Avantprojecte de Pressupost Anual; depositaria dels fons del Comité, exercint la seua 
gestió econòmica i la direcció de tot el seu personal. 

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

matèria d'incompatibilitats. 
 
És anomenat, lliurement, pel Govern Valencià, a proposta dels consellers que tenen competència 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
El quòrum per a la seua vàlida constitució és de catorze membres en primera convocatòria i de 

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

 
Junta Directiva 

 
Sota la direcció del president, es reunix en sessió ordinària, almenys, una vegada al mes, si bé pot 

ser convocada de forma extraordinària totes les vegades que anara necessària. 
 
Per a la seua vàlida constitució és necessària la presència de, almenys, cinc dels seus membres, més 

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

 
 



 



Comissions de Treball 
 

En la seua sessió constitutiva, determinaran les normes de convocatòria i funcionament de les 
mateixes, seran convocades pel seu president i, per a la seua vàlida constitució, serà necessària la 
presència de la majoria absoluta dels seus membres. Cada Comissió triarà, entre els seus membres, un 
president i un vicepresident. 

 
Les labors de les comissions comptaran amb l'assistència dels servicis tècnics i administratius del 

Comité. 
 
 
DICTÀMENS 
 

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

 
El termini per a l'emissió dels dictàmens no serà inferior a deu dies ni superior a trenta, entenent-

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

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

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

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

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

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

 
• El president del Comité, en el cas que no haguera el consens necessari, podrà proposar al Ple un 

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

totalitat procedint-se a la votació dels textos alternatius; si cap d'ells prosperara es durà a terme el 
debat i votació de les esmenes i vots particulars parcials. 

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

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

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

denominació "dictamen del CES-CV", documentant-se per separat cada un d'ells, distingint-se els 
seus antecedents, la valoració efectuada i les conclusions amb la firma del secretari i el vistiplau 
del seu president, acompanyant-se necessàriament els vots particulars si els haguera.  

 
• Emés el dictamen, es traslladarà del mateix el sol�licitant i es farà públic.  



 
 
GRUPS DEL COMITÉ 
 

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

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

seues funcions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
RÈGIM ECONÒMIC, PERSONAL I CONTRACTACIÓ DEL COMITÉ 
 
 
Règim Econòmic 
 

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

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

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

 
Encara que, en principi, el Comité es regix per l'ordenament jurídic privat, està sotmés, no obstant 

això, a la normativa sobre Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana que li siga aplicable, ja que 
s'enquadra dins de les entitats de Dret Públic previstes en l'article 5.2 del text refós de la Llei 
d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana de 26 de juliol de 1991. 

 
El Reglament d'Organització i Funcionament establix que el Pressupost Anual del Comité i la seua 

actuació econòmica se sotmetrà a la legislació pressupostària de la Hisenda Pública de la Generalitat 
que li siga aplicable i comptarà, així mateix, amb la preceptiva intervenció de la Sindicatura De 
Comptes. 
 
 
Personal 
 

El Comité Econòmic i Social podrà contractar el personal tècnic, administratiu i subaltern que siga 
necessari per al compliment dels seus fins. Dita personal quedarà vinculat amb l'organisme per una 
relació subjecta al Dret Laboral. 

 
La selecció del personal, a excepció del de caràcter directiu i de suport als grups, ha de dur-se a 

terme per mitjà de convocatòria pública i d'acord amb sistemes basats en els principis de mèrit i 
capacitat, tot això de conformitat amb els procediments i modalitats establits en la legislació laboral 
vigent. 
 
 
 



 
Contractació 
 

D'acord amb el que preveu l'art. 27.3 de la Llei 1/93, de 7 de juliol, de creació del Comité, les 
contractacions que duga a terme el Comité Econòmic i Social es desenrotllaran en règim de Dret 
Privat, si bé amb el sotmetiment als principis de publicitat, concurrència, salvaguarda de l'interés 
públic i homogeneïtzació amb els comportaments del Sector Públic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
FITXES 

 
COMPOSICIÓ DEL PLE A 31/12/2007 
 
PRESIDÈNCIA SECRETARIA GENERAL 
D. Rafael Cerdá Ferrer SRA. María José Adalil Hinarejos 
 

VICEPRESIDÈNCIES 
 
D. Carlos de Llances Sánchez Grup I / U.G.T.-P.V. 
D. Rafael Montero Gomis Grup II / CIERVAL 
 
 



MEMBRES DELS GRUPS DEL COMITÉ  
 
Grup I - ORGANITZACIONS SINDICALS 
 
D. Ángel Gràcia Peris U.G.T.- P.V. 
D. Constantino Calero Vaquer U.G.T.- P.V. 
D. Carlos de Llances Sánchez U.G.T.- P.V. 
SRA. Encarna Barragà Brito CC.OO.-P.V. 
D. Juan Ortega Alborch CC.OO.- P.V. 
SRA. Ofelia Vila Hernández CC.OO.- P.V. 
D. Fernando Casat Carrasco CC.OO.- P.V. 

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

 



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

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

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

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

D. José Antonio Redorat Fresquet 2 Federació Valenciana de Municipis i 
províncies. 

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

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

 
Grup IV - ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA 
 

D. Luis Lobón Martín 1 Secretari Autonòmic d'Ocupació. 
Conselleria d'Economia, Hisenda i 
Ocupació. 

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

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

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

SRA. Pilar Va amistar Salví 1 Subsecretària de la Conselleria 
d'Agricultura, Pesca i Alimentació. 

D. Salvador Serrano García Expert de l'Administració. 

D. Miguel Ángel Trilles Cano 1 Expert de l'Administració. 

 
 

(1) Per mitjà del Decret 126/2007, de 27 de juliol (DOCV núm. 5566 de 30/07/2007), del Consell de la 
Generalitat es renova als membres del Comité Econòmic i Social  i a conseqüència d'això, SRA. Ana 
Emmanegue Balbín i D. Enrique Martí Selva, són substituïts per D. Luis Lobón Martín (secretari Autonòmic 
d'Ocupació) i SRA. Pilar Va amistar Salví (subsecretària de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació). 
Igualment, la vacant deixada per D. Agustín E. Sancho Sancho, després de la seua defunció, ha sigut coberta per 
D. Miguel Ángel Trilles Cano (Expert de l'Administració). 

(2) Per mitjà del Decret 227/2007, de 23 de novembre (DOCV núm. 5647 de 26/11/2007), del Consell, cessa 
com a membre del CES-CV, D. Francisco José Micó Micó, sent substituït per D. José Antonio Redorat Fresquet, 
com nou membre del Grup III del CES-CV, en representació de les entitats locals. 



COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA A 31/12/2007 
 
 
PRESIDENT   
 
D. Rafael Cerdá Ferrer 

  

   
VICEPRESIDENTS   
 
D. Carlos de Llances Sánchez 

 
Grup I 

 
U.G.T.-P.V. 

D. Rafael Montero Gomis Grup II CIERVAL 
   
VOCALS   
D. Carlos de Llances Sánchez Grup I U.G.T.-P.V. 
D. Juan Ortega Alborch Grup I CC.OO.-P.V. 
D. Rafael Montero Gomis Grup II CIERVAL 
D. Javier López Mora Grup II CIERVAL 
D. Ángel Vilanova Parella Grup III Federació Valenciana de Caixes 

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

Cooperatives de la Comunitat 
Valenciana. 

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

d'Economia, Hisenda i Ocupació. 
 
 
SUPLENTS 
 
Grup I D. Constantino Calero Vaquer U.G.T. - P.V. 
 SRA. Ofelia Vila Hernández CC.OO.- P.V. 
Grup II D. Enrique Soto Ripoll 

D. Fernando Romero Bru 
CIERVAL 
CIERVAL 

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

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

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

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

 



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

 
Grup II 

 
CIERVAL 

 
VICEPRESIDENT 

  

 
D. Carlos de Llances Sánchez 

 
Grup I 

 
U.G.T.-P.V. 

   
VOCALS   
 
D. Juan Ortega Alborch 

 
Grup I 

 
CC.OO.- P.V. 

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

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

Pressupostos. 
 
SUPLENTS 
 
Grup I D. Ángel Gràcia Peris U.G.T. - P.V. 
 SRA. Ofelia Vila Hernández CC.OO.- P.V. 
Grup II D. Javier López Mora 

D. Fernando Romero Bru 
CIERVAL 
CIERVAL 

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

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

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

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

 



COMISSIÓ POLÍTICA INDUSTRIAL 
 
PRESIDENT   
 
 

 
 

 
 

 
VICEPRESIDENT 

  

 
 

  

 
VOCALS 

  

 
D. Constantino Calero Vaquer 
D. Fernando Casat Carrasco 

 
Grup I 
Grup I 

 
U.G.T.-P.V. 
CC.OO.- P.V. 

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

d'Estalvis. 
D. Miguel Ángel Trilles Cano Grup IV Expert de l'Administració. 
D. Luis Lobón Martín Grup IV Secretari Autonòmic d'Ocupació. 
 
SUPLENTS 
 
Grup I D. Carlos de Llances Sánchez U.G.T. - P.V. 
 SRA. Encarna Barragà Brito CC.OO.- P.V. 
Grup II D. Enrique Soto Ripoll 

D. Fernando Romero Bru 
CIERVAL 
CIERVAL 

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

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

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

director general de Treball i 
Seguretat Laboral. 
Expert de l'Administració. 



COMISSIÓ POLÍTIQUES DE PROTECCIÓ SOCIAL 
 
PRESIDENT   
 
D. Juan Ortega Alborch 

 
Grup I 

 
CC.OO.-P.V. 

 
VICEPRESIDENT 

  

 
D. Pedro Méndez Reis 

 
Grup II 

 
CIERVAL 

   
VOCALS   
   
D. Constantino Calero Vaquer Grup I U.G.T.-P.V. 
D. Fernando Romero Bru Grup II CIERVAL 
SRA. Asunción Francés Camarena Grup III Federació d'Ames de Casa i 

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

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

Seguretat Laboral. 
D. Luis Lobón Martín Grup IV Secretari Autonòmic d'Ocupació. 
 
SUPLENTS 
 
Grup I D. Carlos de Llances Sánchez U.G.T. - P.V. 
 SRA. Ofelia Vila Hernández CC.OO.- P.V. 
Grup II D. Arturo  Cerveró Duato 

D. Javier López Mora 
CIERVAL 
CIERVAL 

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

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

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

d'Economia, Hisenda i Ocupació. 
 



COMISSIÓ PROGRAMACIÓ TERRITORIAL I MEDI AMBIENT 
 
PRESIDENT   
 
 

 
 

 
 

 
VICEPRESIDENT 

  

 
 

 
 

 
 

VOCALS   
   
D. Ángel Gràcia Peris Grup I U.G.T. - P.V. 
SRA. Encarna Barragà Brito Grup I CC.OO.-P.V. 
D. Enrique Soto Ripoll Grup II CIERVAL 
D. Javier López Mora Grup II CIERVAL 
D. José Antonio Redorat 
Fresquet Grup III 

Federació Valenciana de Municipis 
i províncies. 

D. Vicente Casañ Casañ Grup III Consell de Cambres de Comerç. 

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

D. Salvador Serrano García Grup IV Expert de l'Administració. 
 
SUPLENTS 
 
Grup I D. Carlos de Llances Sánchez U.G.T.- P.V. 
 SRA. Ofelia Vila Hernández CC.OO.- P.V. 
Grup II D. Alejandro Soliveres 

Muntanyés 
D. Fernando Romero Bru 

CIERVAL 
CIERVAL 

Grup III SRA. Asunción Francés 
Camarena 

Federació d'Ames de Casa i 
Consumidors TYRIUS. 

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

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

d'Economia, Hisenda i Ocupació. 
 



COMISSIÓ RELACIONS LABORALS, COOPERACIÓ I OCUPACIÓ 
 
PRESIDENT   
 
 

  

 
VICEPRESIDENT 

  

 
 

 
 

 
 

VOCALS   
 
D. Ángel Gràcia Peris 

 
Grup I 

 
U.G.T. - P.V. 

D. Fernando Casat Carrasco Grup I CC.OO.-P.V. 
D. Javier López Mora Grup II CIERVAL 
D. Arturo Cerveró Duato Grup II CIERVAL 
D. Pascual Romero Martínez Grup III Economia Social. Confederació de 

Cooperatives de la Comunitat 
Valenciana. 

D. José Antonio Redorat 
Fresquet 

Grup III Federació Valenciana de Municipis 
i províncies. 

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

Seguretat Laboral. 
 
SUPLENTS 
 
Grup I D. Carlos de Llances Sánchez U.G.T. - P.V. 
 SRA. Encarna Barragà Brito CC.OO.- P.V. 
Grup II D. Fernando Romero Bru 

D. Rafael Montero Gomis 
CIERVAL 
CIERVAL 

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

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

 
 
 
 
 
 
 



COMISSIÓ NO PERMANENT PER A L'INFORME DEL SECTOR PRIMARI EN LA 
COMUNITAT VALENCIANA 
 
PRESIDENT   
 
D. Fernando Casat Carrasco 

 
Grup I 

 
CC.OO.-P.V. 

 
VICEPRESIDENT 

  

 
D. Javier López Mora 
 

 
Grup II 

 
CIERVAL 

VOCALS   
 
D. Ángel Gràcia Peris 

 
Grup I 

 
U.G.T. - P.V. 

D. Enrique Soto Ripoll Grup II CIERVAL 
D. Salvador Orero Porres Grup III Federació Provincial de Confraries 

de Pescadors. 
D.  Eladio Aniorte Aparicio Grup III Organitzacions Socials Agràries. 

Jóvens Agricultors (ASAJA). 
D. Salvador Serrano García Grup IV Expert de l'Administració. 
SRA. Pilar Va amistar Salví Grup IV Subsecretària de la Conselleria 

d'Agricultura, Pesca i Alimentació. 
 
SUPLENTS 
 
Grup I D. Constantino Calero Vaquer U.G.T. - P.V. 
 SRA. Encarna Barragà Brito CC.OO.- P.V. 
Grup II D. Fernando Romero Bru 

D. Rafael Montero Gomis 
CIERVAL 
CIERVAL 

Grup III D. Vicente Casañ Casañ Consell de Cambres de Comerç. 
 D. Pascual Romero Martínez Economia Social. Confederació de 

Cooperatives de la Comunitat 
Valenciana. 

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

Seguretat Laboral. 
 

 
 
 



 
 
 
 

CAPÍTOL II  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXERCICI DE LES FUNCIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

   
Així mateix, ha elevat el Govern valencià la Memòria Anual corresponent a l'any 2006, en la que 

s'exposen les seues consideracions sobre la Situació Econòmica i Social de la Comunitat Valenciana.  
 
 
 
ASSUMPTES SOTMESOS A CONSULTA DEL COMITÉ 
 
• Avantprojecte de Llei de Garantia Institucional dels Drets de les Persones amb Discapacitat, remés 

per l'honorable Sra. Consellera de Benestar Social. 

• Avantprojecte de Llei de la Joventut de la Comunitat Valenciana, remés per l'Il�lm. Sr. director 
general de l'Institut Valencià de la Joventut. 

• Avantprojecte de Llei de Garanties de Subministrament de Medicaments, remés per l'honorable Sr. 
Conseller de Sanitat. 

• Avantprojecte de Llei de Medicaments Veterinaris, remés per l'honorable Sr. Conseller de Sanitat. 

• Avantprojecte de Llei d'Estatut de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana, remés per 
l'honorable Sr. Conseller d'Empresa, Universitat i Ciència. 

• Avantprojecte de Llei dels Drets de Salut de Xiquets i Adolescents, remés per l'honorable Sr. 
Conseller de Sanitat. 

• Avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de 
la Generalitat Valenciana, remés per l'honorable vicepresident Segon del Consell i conseller 
d'Economia, Hisenda i Ocupació. 

• Avantprojecte de Llei Reguladora dels Punts de Trobada Familiar de la Comunitat Valenciana, 
remés per l'honorable conseller de Justícia i Administracions Públiques. 



FITXES 
 
SESSIONS DEL PLE DEL COMITÉ 
 
Data: 29/01/2007 Caràcter: Ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* S'aprova el calendari de reunions i activitats per a l'exercici 2007. 

* S'aprova l'informe sobre la Immigració i Mercat de Treball en la Comunitat Valenciana. 

 
Data: 12/02/2007 Caràcter: Ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* S'aprova per unanimitat el dictamen a l'Avantprojecte de Llei de la Joventut de la Comunitat Valenciana. 

* S'aprova per unanimitat el dictamen a l'Avantprojecte de Llei de Garantia Institucional dels Drets de les 
Persones amb Discapacitat. 

 
Data: 9/03/2007 Caràcter: Ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* S'aprova per unanimitat el dictamen a l'Avantprojecte de Llei de Garanties de Subministrament de 
Medicaments. 

* S'aprova per unanimitat el dictamen a l'Avantprojecte de Llei de Medicaments Veterinaris. 

* S'aprova per unanimitat el dictamen a l'Avantprojecte de Llei d'Estatut de Consumidors i Usuaris de la 
Comunitat Valenciana. 

 
Data: 02/04/2007 Caràcter: Ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* S'aprova per unanimitat el dictamen a l'Avantprojecte de Llei dels Drets de Salut de Xiquets i 
Adolescents. 

* Es ratifiquen els Comptes Anuals del 2006 aprovades inicialment per la Junta Directiva. 



Data: 31/05/2007 Caràcter: Ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* S'aprova per unanimitat la Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat Valenciana 
2006. 

 
Data: 23/07/2007 Caràcter: Ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* El president del CES-CV informa el Ple sobre la visita de cortesia que va mantindre ell i la resta de 
membres de la Junta Directiva amb el Molt honorable president de la Generalitat Valenciana, acte en 
el qual se li va fer entrega d'un exemplar de la Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i Laboral de 
la Comunitat Valenciana 2006. 

* S'aprova la composició del Tribunal Qualificador dels Premis del CES-CV per a Tesis Doctorals, 
Convocatòria 2006, que en esta edició estarà format per: D Enrique de Miguel Fernández, Catedràtic 
d'organització d'empreses; D Antonio López Segelles, Doctor en Ciències Econòmiques i 
Empresarials; D. Vicente Orts Rius. Vicerector de la Universitat Jaume I i SRA. Maria Llum Marco 
Aledo, Professora d'Estructura Econòmica de la Universitat de València. 

 
Data: 18/09/2007 Caràcter: Ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* Es produïx la presa de possessió dels membres del CES-CV després del Decret 126/2007, de 27 de 
juliol, del Consell, pel que es renoven els membres del CES-CV corresponents als Grups I, II, III i IV. 

 
Data: 24/09/2007 Caràcter: Ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* Es produïx la designació dels vicepresidents del CES-CV, que des d'este moment seran D. Carlos de 
Llances Sánchez i D. Rafael Montero Gomis. 

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

* S'aproven les noves composicions de les distintes comissions de Treball. 

 



Data: 25/10/2007 Caràcter: Ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

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

 
Data: 13/12/2007 Caràcter: Ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* Es produïx la presa de possessió del nou membre del Grup III del CES-CV, D. José Antonio Redorat 
Fresquet, en representació de les entitats locals. 

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

* Ratificació dels acords adoptats en la Junta Directiva. 

* S'aprova per unanimitat el dictamen a l'Avantprojecte de Llei de Reguladora dels Punts de Trobada 
Familiar de la Comunitat Valenciana. 

 

 



 SESSIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
Data: 29/01/2007 

Principals Assumptes Tractats 

* S'acorda el calendari de reunions i activitats per a l'exercici 2007. 

 
Data: 12/02/2007 

Principals Assumptes Tractats 

* S'aprova la composició del Tribunal Qualificador dels Premis del CES-CV per a Tesis Doctorals, 
Convocatòria 2006. 

 
Data: 26/02/2007 

Principals Assumptes Tractats 

* S'elabora l'Esborrany de dictamen a l'Avantprojecte de Llei de Garanties de Subministrament de 
Medicaments. 

* S'elabora l'Esborrany de dictamen a l'Avantprojecte de Llei de Medicaments Veterinaris. 

 
Data: 28/02/2007 

Principals Assumptes Tractats 

* S'elabora l'Esborrany de dictamen a l'Avantprojecte de Llei de l'Estatut de Consumidors i Usuaris de 
la Comunitat Valenciana. 

 

Data: 01/03/2007 

Principals Assumptes Tractats 

* Continuen els treballs d'elaboració de l'Esborrany de dictamen a l'Avantprojecte de  Llei de 
Garanties de Subministrament de Medicaments. 

* Igualment prosseguixen els treballs d'elaboració de l'Esborrany de dictamen l'Avantprojecte de Llei 
de Medicaments Veterinaris. 

 



Data: 05/03/2007 

Principals Assumptes Tractats 

* Prosseguixen els treballs d'elaboració de l'Esborrany de dictamen a l'Avantprojecte de Llei de 
l'Estatut de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana. 

 
Data: 09/03/2007 

Principals Assumptes Tractats 

* S'estudien els diversos possibles temes a abordar durant l'any 2007, dins del Cicle de Conferències 
“Economia i Societat”. 

* S'aprova la Memòria d'Activitats del CES-CV, any 2006. 

* S'aprova l'índex de la Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat 
Valenciana 2006. 

 
Data: 27/03/2007 

Principals Assumptes Tractats 

* S'aproven els Comptes Anuals 2006 del CES-CV. 

* S'inicia l'elaboració de l'Esborrany de dictamen a l'Avantprojecte de Llei dels Drets de Salut de 
Xiquets i Adolescents. 

 
Data: 02/04/2007 

Principals Assumptes Tractats 

* S'aprova el calendari de reunions de la Junta Directiva per a l'elaboració de la Memòria sobre la 
Situació Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat Valenciana 2006. 

* Prosseguixen els treballs d'elaboració de l'Esborrany de dictamen a l'Avantprojecte de Llei dels 
Drets de Salut de Xiquets i Adolescents. 

 
Data: 11/04/2007 

Principals Assumptes Tractats 

* S'inicien els treballs d'elaboració de la Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i Laboral de la 
Comunitat Valenciana 2006. 

 
Data: 25/04/2007 

Principals Assumptes Tractats 

* Prosseguixen els treballs d'elaboració de la Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i Laboral de la 
Comunitat Valenciana 2006. 

 
Data: 02/05/2007 

Principals Assumptes Tractats 

* Prosseguixen els treballs d'elaboració de la Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i Laboral de la 
Comunitat Valenciana 2006. 

 



Data: 09/05/2007 

Principals Assumptes Tractats 

* Prosseguixen els treballs d'elaboració de la Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i Laboral de la 
Comunitat Valenciana 2006. 

 
Data: 11/05/2007 

Principals Assumptes Tractats 

* Prosseguixen els treballs d'elaboració de la Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i Laboral de la 
Comunitat Valenciana 2006. 

 
Data: 16/05/2007 

Principals Assumptes Tractats 

* Prosseguixen els treballs d'elaboració de la Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i Laboral de la 
Comunitat Valenciana 2006. 

 
Data: 21/05/2007 

Principals Assumptes Tractats 

* Prosseguixen els treballs d'elaboració de la Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i Laboral de la 
Comunitat Valenciana 2006. 

 



Data: 25/05/2007 

Principals Assumptes Tractats 

* Prosseguixen els treballs d'elaboració de la Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i Laboral de la 
Comunitat Valenciana 2006. 

 
Data: 30/05/2007 

Principals Assumptes Tractats 

* Finalitzen els treballs d'elaboració de la Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i Laboral de la 
Comunitat Valenciana 2006. 

 
Data: 20/06/2007 

Principals Assumptes Tractats 

* El president informa la Junta Directiva sobre diverses qüestions com ara: índex de la Memòria 2007; 
estat de la renovació dels membres del CES-CV; informe sobre el Sector Primari en la Comunitat 
Valenciana; Acte de Presentació de la Memòria 2006. 

 
Data: 23/07/2007 

Principals Assumptes Tractats 

* S'aprova la composició del Tribunal Qualificador dels Premis del CES-CV per a Tesis Doctorals, 
Convocatòria 2006, que en esta edició estarà format per: D Enrique de Miguel Fernández, Catedràtic 
d'organització d'empreses; D. Antonio López Segelles, Doctor en Ciències Econòmiques i 
Empresarials; D. Vicente Orts Rius. Vicerector de la Universitat Jaume I i SRA. Maria Llum Marco 
Aledo, Professora d'Estructura Econòmica de la Universitat de València. 

 
Data: 25/10/2007 

Principals Assumptes Tractats 

* Es tracta la possibilitat de refer l'índex de la Memòria Socioeconòmica, de cara a la pròxima de l'any 
2007, així com crear una Comissió de Treball encarregada de la seua elaboració. 

* El president informa sobre una sèrie de temes que podrien desenrotllar-se en forma de conferències, 
en les que podrien participar els membres del CES-CV, així com altres experts en la matèria. 

* S'aprova l'estat d'execució del pressupost. 
Data: 22/11/2007 

Principals Assumptes Tractats 

* Índex de la Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat Valenciana 2007. 

* Propostes de conferències per al 4t trimestre del 2007 i any 2008. 

 
Data: 13/12/2007 

Principals Assumptes Tractats 

* Aprovació de l'estat d'execució del pressupost. 

 



SESSIONS DE LES COMISSIONS DE TREBALL 
 
SESSIONS DE LA COMISSIÓ DE PROGRAMACIÓ TERRITORIAL I MEDI AMBIENT 
 
AL LLARG DE L'ANY 2007 NO HA SIGUT CONVOCADA ESTA COMISSIÓ EN CAP OCASIÓ. 

 



SESSIONS DE LA COMISSIÓ DE PROGRAMACIÓ ECONÒMICA REGIONAL I 
PLANES D'INVERSIONS 
 
Data: 15/10/2007 

Principals Assumptes Tractats 

* Es designen com a president i vicepresident de la Comissió a D. Rafael Montero Gomis i D. 
Carlos de Llances Sánchez, respectivament. 

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

 
Data: 22/10/2007 

Principals Assumptes Tractats 

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

 
Data: 25/10/2007 

Principals Assumptes Tractats 

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



SESSIONS DE LA COMISSIÓ DE POLÍTICA INDUSTRIAL 
 
 
AL LLARG DE L'ANY 2007 NO HA SIGUT CONVOCADA ESTA COMISSIÓ EN CAP OCASIÓ. 



SESSIONS DE LA COMISSIÓ DE RELACIONS LABORALS, COOPERACIÓ I 
OCUPACIÓ 
 
 
Data: 23/01/2007 

Principals Assumptes Tractats 

* Prosseguixen els treballs d'elaboració de l'Esborrany d'informe sobre la Immigració i el Mercat de Treball 
en la Comunitat Valenciana. 

 

Data: 29/01/2007 

Principals Assumptes Tractats 

* S'aprova l'Esborrany d'informe sobre la Immigració i el Mercat de Treball en la Comunitat Valenciana, que 
serà presentat al Ple per a la seua aprovació definitiva. 
 
 
 

 



SESSIONS DE LA COMISSIÓ DE POLÍTIQUES DE PROTECCIÓ SOCIAL 
 
Data: 24/01/2007 

Principals Assumptes Tractats 

* En primer lloc, es tracta l'elaboració de l'Esborrany de dictamen a l'Avantprojecte de Llei de Garantia 
Institucional dels Drets de les Persones amb Discapacitat, assistint per part de la Conselleria de Benestar 
Social l'Il�lm. Sr. D. Francisco Villena Alarcón, director general d'Integració Social de Discapacitats, 
que realitza una exposició de l'esmentat Avantprojecte de Llei i contesta a continuació a les preguntes  
i dubtes dels membres de la Comissió. 

* A continuació es passa a l'elaboració de l'Esborrany de dictamen a l'Avantprojecte de Llei de Joventut de 
la Comunitat Valenciana, per a la qual cosa assistix l'Il�lm. Sr. D. Marcos Alós Cia, director general de 
l'Institut Valencià de la Joventut, el qual realitza igualment una exposició de l'esmentat Avantprojecte 
de Llei i contesta a les preguntes dels membres de la Comissió. 

 

Data: 30/01/2007 

Principals Assumptes Tractats 

* S'elabora l'Esborrany de dictamen a l'Avantprojecte de Llei de Garantia Institucional dels Drets de les 
Persones amb Discapacitat. 

 

Data: 05/02/2007 

Principals Assumptes Tractats 

* Finalitza l'elaboració de l'Esborrany de dictamen a l'Avantprojecte de Llei de Garantia Institucional dels 
Drets de les Persones amb Discapacitat, aprovant-se tant les observacions de caràcter general com a 
l'articulat, per a la seua posterior ratificació pel Ple. 

* Igualment s'elabora l'Esborrany de dictamen a l'Avantprojecte de Llei de Joventut de la Comunitat 
Valenciana, aprovant-se de la mateixa manera les observacions de caràcter general i a l'articulat, 
perquè siga el Ple el que posteriorment ho aprove definitivament. 

 



Data: 04/12/2007 

Principals Assumptes Tractats 

* Es procedix a la designació de D. Juan Ortega Alborch i D. Pedro Méndez Reis, com a president i 
vicepresident de la Comissió, respectivament. 

* S'elabora l'Esborrany de dictamen a l'Avantprojecte de Llei Reguladora dels Punts de Trobada Familiar de la 
Comunitat Valenciana. 

 
Data: 10/12/2007 

Principals Assumptes Tractats 

* S'elabora l'Esborrany de dictamen a l'Avantprojecte de Llei Reguladora dels Punts de Trobada Familiar de la 
Comunitat Valenciana. 

 



SESSIONS DE LA COMISSIÓ NO PERMANENT PER A L'INFORME DEL SECTOR 
PRIMARI EN LA C.V. DEL CES-CV. 
 
Data: 19/02/2007 

Principals Assumptes Tractats 

* Prosseguixen els treballs d'elaboració de l'Esborrany d'informe del Sector Primari en la Comunitat 
Valenciana, establint-se els objectius i l'estructura de l'esmentat informe. 

 
Data: 05/03/2007 

Principals Assumptes Tractats 

* Prosseguixen els treballs d'elaboració de l'Esborrany d'informe del Sector Primari en la Comunitat 
Valenciana, assistint per a això els Tècnics de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Srs. D. 
Enrique Bellés, D. Rafael Vizcaíno i D. Ramón Garcerá. 

 
Data: 02/05/2007 

Principals Assumptes Tractats 

* Prosseguixen els treballs d'elaboració de l'Esborrany d'informe del Sector Primari en la Comunitat 
Valenciana. 

 
Data: 13/12/2007 

Principals Assumptes Tractats 

* Es procedix a la designació de D. Fernando Casat Carrasco i D. Javier López Mora, com a president i 
vicepresident de la Comissió, respectivament. 

 



DICTÀMENS EMESOS 

 
Denominació Dictamen 1/07 a l'Avantprojecte de Llei de 

Garantia Institucional dels Drets de les 
Persones amb Discapacitat 

Remitent Honorable Sra. Consellera de Benestar Social 

Data d'entrada en el CES 3 de gener del 2007 
Elaboració de la proposta de 
dictamen 

Comissió de Polítiques de Protecció Social 

Emissió Ple del 12 de febrer del 2007 
Vots particulars presentats 
al dictamen 

Un vot particular dels membres del Grup I del 
CES-CV, representants de les organitzacions 
sindicals, U.G.T.-P.V. I CC.OO.-P.V. 

 

Denominació Dictamen 2/07 a l'Avantprojecte de Llei de la 
Joventut de la Comunitat Valenciana 

Remitent Ilm. Sr. director general de l'Institut Valencià de 
la Joventut 

Data d'entrada en el CES 11 de gener del 2007 
Elaboració de la proposta de 
dictamen 

Comissió de Polítiques de Protecció Social 

Emissió Ple del 12 de febrer del 2007 
Vots particulars presentats 
al dictamen 

Un vot particular dels membres del Grup I del 
CES-CV, representants de les organitzacions 
sindicals, U.G.T.-P.V. I CC.OO.-P.V. 

 

Denominació Dictamen 3/07 a l'Avantprojecte de Llei de 
Garanties de Subministrament de Medicaments 

Remitent Honorable Sr. Conseller de Sanitat 
Data d'entrada en el CES 19 de febrer del 2007 
Elaboració de la proposta de 
dictamen 

Junta Directiva en funcions de Comissió de 
Treball 

Emissió Ple del 9 de març del 2007 
Vots particulars presentats 
al dictamen 

Cap 

 

Denominació Dictamen 4/07 a l'Avantprojecte de Llei de 
Medicaments Veterinaris 

Remitent Honorable Sr. Conseller de Sanitat 
Data d'entrada en el CES 20 de febrer del 2007 
Elaboració de la proposta de 
dictamen 

Junta Directiva en funcions de Comissió de 
Treball 

Emissió Ple del 9 de març del 2007 
Vots particulars presentats 
al dictamen 

Cap 

 

Denominació Dictamen 5/07 a l'Avantprojecte de Llei 
d'Estatut de Consumidors i Usuaris de la 
Comunitat Valenciana 



Remitent Honorable conseller d'Empresa, Universitat i 
Ciència 

Data d'entrada en el CES 22 de febrer del 2007 
Elaboració de la proposta de 
dictamen 

Junta Directiva en funcions de Comissió de 
Treball 

Emissió Ple del 9 de març del 2007 
Vots particulars presentats 
al dictamen 

Cap 

 

Denominació Dictamen 6/07 a l'Avantprojecte de Llei dels 
Drets de Salut de Xiquets i Adolescents 

Remitent Honorable conseller de Sanitat 
Data d'entrada en el CES 09 de març del 2007 
Elaboració de la proposta de 
dictamen 

Junta Directiva en funcions de Comissió de 
Treball 

Emissió Ple del 2 d'abril del 2007 
Vots particulars presentats 
al dictamen 

Cap 

 



 

Denominació Dictamen 7/07 a l'Avantprojecte de Llei de 
Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera i d'Organització de la Generalitat 

Remitent Honorable conseller d'Economía, Hisenda i 
Ocupació 

Data d'entrada en el CES 8 d'octubre del 2007 
Elaboració de la proposta de 
dictamen 

Comissió de Programació Econòmica Regional i 
Planes d'Inversions 

Emissió Ple del 25 d'octubre del 2007 
Vots particulars presentats 
al dictamen 

Un vot particular dels membres del Grup I del 
CES-CV, representants de les organitzacions 
sindicals, U.G.T.-P.V. I CC.OO.-P.V. 

 

Denominació Dictamen 8/07 a l'Avantprojecte de Llei 
Reguladora dels Punts de Trobada Familiar de 
la Comunitat Valenciana 

Remitent Honorable conseller de Justícia i Administracions 
Publiques 

Data d'entrada en el CES 23 de novembre del 2007 
Elaboració de la proposta de 
dictamen 

Comissió de Polítiques de Protecció Social 

Emissió Ple del 13 de desembre del 2007 
Vots particulars presentats 
al dictamen 

Un vot particular dels membres del Grup I del 
CES-CV, representants de les organitzacions 
sindicals, U.G.T.-P.V. I CC.OO.-P.V. 

 



 
 
 
 

CAPÍTOL III  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITATS INSTITUCIONALS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

s'arrepleguen els principis inspiradors de l'activitat del propi Comité, destacant entre altres, la 
participació d'este ens consultiu en congressos i altres fòrums científics o cívics, així com promoure'ls 
i presentar iniciatives referents a l'estudi, debat i difusió de les qüestions relacionades amb les 
matèries competència del Comité. 

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

l'any 2007, una important activitat de projecció externa que s'ha concretat també en l'establiment de 
relacions amb distintes institucions i entitats. 

 
 



PRESENTACIÓ PROGRAMA OPERATIU INTEGRAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
2007-2013 
 

La secretària general del CES-CV, Sra. SRA. Mª. José Adalil Hinarejos, va assistir el dia 8 de gener 
en el Centre de Turisme de València a l'acte de presentació de les Línies Estratègiques del Programa 
Operatiu Integrat de la Comunitat Valenciana 2007-2013. 

 
 

FÒRUM ECONÒMIC FINANCER: “LA COMPETITIVITAT DE LES NOSTRES EMPRESES EN 
UN MÓN GLOBAL” 
 

El president del CES-CV, Il�lm. Sr. D. Rafael Cerdá Ferrer, va assistir el 25 de gener del 2007 a la 
Conferència “La competitivitat de les nostres empreses en un món global”, impartida per l'Eurodiputat del 
Grup Popular, D. Cristóbal Montoro Romero, i que estava inclosa dins de les activitats del tercer 
exercici del Fòrum Econòmic Financer que organitza la Fundació Vives per l'humanisme i la 
solidaritat.  

 
L'acte va tindre lloc en la terrassa de l'Hotel Astoria Palace de València, assistint igualment com a 

presentador del conferenciant l'honorable Sr. D. Gerardo Camps Devesa, conseller d'Economía, 
Hisenda i Ocupació de la Generalitat Valenciana. 

 
 

REUNIÓ DE LA TAULA I DE LA JUNTA DE PORTAVEUS DELS CORTS EN LA SEU DEL 
SINDICAT CENTRAL D'AIGÜES DEL RIU MILLARS D'ALMASSORA 
 

En data 13 de febrer del 2007, el president del CES-CV, invitat pel president de Les Corts 
Valencianes, Molt. Excelent. Sr. D. Julio d'Espanya Moya, va participar en els Actes Institucionals, 
amb motiu de la reunió de la Taula i Junta de Portaveus de Les Corts Valencianes, celebrada en la seu 
del “Sindicat Central d'Aigües del Riu Millars” d'Almassora (Castelló). 

 
 

SESSIÓ DEL PLE DELS CORTS VALENCIANES 
 

Durant els dies 14 i 15 de febrer del 2007, es va celebrar una Sessió Plenària de Les Corts 
Valencianes en la “Església d'El Salvador”, sítia en el municipi castellonenc de Borriana. Dita Plena va 
comptar amb la presència de l'Il�lm. Sr. D. Rafael Cerdá Ferrer, que en la seua condició de president 
del CES-CV va assistir en representació d'esta Institució de la Generalitat. 

 
 

REUNIÓ DEL CONSELL VALENCIÀ D'UNIVERSITATS 
 

En data 21 de febrer del 2007, el president del CES-CV va assistir en la seua condició de membre 
de la mateixa, a la Reunió del Consell Valencià d'universitats, celebrada a València, en La Sala d'Actes 
de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports. 

 
 

COMMEMORACIÓ DEL 15 ANIVERSARI D'ECONOMIA 3 
 

Igualment, el mateix dia 21 de febrer, el president del CES-CV va estar present a Castelló, en l'Acte 
Commemoratiu del XV Aniversari de la Publicació Economia 3, esdeveniment que es va celebrar Al 
Palau de la Diputació de Castelló, Acte presidit per l'Excm. Sr. D. Carlos Fabra Carreres, president de 
l'Excma. Diputació Provincial de Castelló. 

 
 

SOPAR DEL DIA DE LA PROVÍNCIA 
 



Amb motiu de les Festes de la Magdalena de Castelló, el president del CES-CV, cursada invitació 
pel president de l'Excma. Diputació Provincial de Castelló, va assistir al tradicional Sopar del Dia de 
la província, celebrada en el Recinte de “La Pèrgola” de Castelló, el passat dia 10 de març del 2007. 

 
 

TROBADA ANUAL DELS CONSELLS ECONÒMICS I SOCIALS 
 

Durant els dies 15 i 16 de març del 2007, en la ciutat de Mèrida, la secretària general del CES-CV, 
Sra. SRA. Mª. José Adalil Hinarejos va participar en la i Trobada Anual dels Consells Econòmics i 
Socials de les comunitats autònomes i d'Espanya, organitzat pel CES d'Extremadura, en el que en les 
seues sessions de treball es posen en comú les distintes activitats d'estos òrgans consultius, estant 
prevista la celebració del II Trobada en els mesos d'octubre o novembre. 

 
Dins de la citada Trobada va tindre lloc la ponència-debat “Els Consells Econòmics i Socials en les 

Reformes dels Estatuts d'Autonomia”, que va anar a càrrec del Sr. D. Jaime Montalvo Corretja, Ex-
Presidente del Consell Econòmic i Social d'Espanya. 

 
 

I FÒRUM D'ECONOMIA DE LA COMUNITAT DE MADRID 
 

Durant els dies 29 i 30 de març del 2007, el president i la secretària general del CES-CV van assistir 
a Madrid al I Fòrum d'Economia de la Comunitat de Madrid, que davall el lema Llibertat i Creixement, 
va arreplegar l'opinió de prestigiosos economistes i empresaris, tant nacionals com internacionals, 
sobre els avantatges que la llibertat econòmica genera en l'àmbit de la competitivitat i el creixement 
econòmic, així com la influència de les reformes institucionals en el desenrotllament de les economies 
globals. L'Acte d'Obertura va anar a càrrec de l'Excm. Sr. D. Fernando Merry del Val, conseller 
d'Economia i Innovació Tecnològica de la Comunitat de Madrid, comptant-se per a la seua Clausura 
amb l'Excma. Sra. SRA. Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunitat de Madrid. 

 
 

SOPAR-ACTE EMPRESARIAL D'HOMENATGE A LES EMPRESES 
 

El president del CES-CV, Il�lm. Sr. D. Rafael Cerdá Ferrer, va assistir el dia 26 d'abril del 2007 a 
Castelló, a la Sopar-Acte Empresarial d'Homenatge a les empreses, organitzat per la Confederació 
d'Empresaris  de Castelló i celebrat en el recinte municipal de La Pèrgola. El dit Acte va comptar amb 
l'assistència del Molt honorable president de la Generalitat, Sr. D. Francisco Camps Ortiz. 

 
 

ACTE D'HOMENATGE A ÁNGELA LÓPEZ  (CES D'ARAGÓ) 
 

Durant els dies 4 i 5 de juny del 2007, el president del CES-CV i la secretària general van assistir a 
Saragossa a la presentació pública de l'estudi “Condicions de Vida i Pobresa de la Societat Aragonesa”, 
servint este esdeveniment com marc idoni per a celebrar un Acte d'Homenatge pòstum a SRA Ángela 
López, presidenta del CES d'Aragó, recentment difunta, sent este estudi un dels seus últims treballs 
en què ha vingut participant de manera molt activa. Des d'estes línies, el CES-CV vol deixar 
constància del seu pesar per la trista pèrdua de la nostra companya i amiga. 

 
 

ACTE DE RECONEIXEMENT ALS COOPERADORS EN PRÀCTIQUES DE LA UNIVERSITAT 
JAUME I 
 

Una delegació del CES-CV va assistir a l'Acte de Reconeixement als Cooperadors en Pràctiques de 
la Universitat Jaume I de Castelló, celebrat en el pavelló Esportiu d'esta Universitat el passat 5 de 
juny. Des de l'any 1997 el Comité oferix la possibilitat de realitzar el període de formació pràctica 
universitària als alumnes de la Universitat Jaume I de Castelló, fruit d'un conveni de col�laboració 
subscrit entre les dos universitats. D'esta manera el Comité pretén col�laborar en la formació dels 



estudiants amb vista a obtindre un primer contacte amb el món laboral que els permeta en un breu 
futur accedir al mercat de treball amb una certa experiència professional. 

 
 

SESSIÓ SOLEMNE DE CONSTITUCIÓ DE LA VII LEGISLATURA DELS CORTS 
VALENCIANES 
 

El president del CES-CV, va assistir a la Sessió Solemne de Constitució de la VII Legislatura dels 
Corts Valencianes, celebrada el dia 14 de juny del 2007 en el Palau dels Borja de València. 

 
 

PRIMERA REUNIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DELS PREMIS DEL CES-CV PER A 
TESIS DOCTORALS, CONVOCATÒRIA 2006 
 

El mateix dia 14 de juny tenia lloc a València la primera reunió del Tribunal qualificador dels 
Premis del CES-CV per a Tesis Doctorals, convocatòria 2006. En esta edició el Tribunal va estar 
compost per D. Enrique de Miguel Fernández, Catedràtic d'Organització d'Empreses; D. Antonio 
López Sellés, Dr. En Ciències Econòmiques i Empresarials; D. Vicente Orts Rius, Vicerector de Política 
Científica i Tecnològica de la Universitat Jaume I de Castelló i SRA. Mª. Llum Marco Aledo, 
Professora Titular del Departament d'Estructura Econòmica de la Universitat de València. 

 
Un total de 14 Tesi llegida i qualificades amb excel�lent cum laude en qualsevol de les universitats 

de la Comunitat Valenciana, durant el període comprés entre l'1 de gener i 31 de desembre del 2006, 
es van presentar als Premis d'esta Convocatòria. Cada un dels dos premis té una dotació econòmica 
d'1.800 €, establint-se en les bases dels mateixos la possibilitat per part del CES-CV d'una posterior 
publicació de les tesis guanyadores. 

 
 

4a SETMANA SINDICAL DEL MEDI AMBIENT 
 

El dia 15 de juny del 2007 la secretària general del CES-CV, Sra. SRA. María José Adalil Hinarejos, i 
Vicent J. Fredes Diago, lletrat del Gabinet Tècnic del CES-CV van assistir a Peníscola (Castelló) a la 
Jornada-Debat sobre “present i futur de les Energies Renovables”, en el marc de la 4a Setmana Sindical 
del Medi Ambient, organitzada pel sindicat UGT-PV. L'Acte d'obertura d'esta Jornada va anar a 
càrrec del secretari general de la Unió Comarcal de la UGT-PV-Plana Alta-Maestrat-Els Ports, Sr. D. 
Constantino Calero Vaquer, clausurant el mateix el secretari general de la UGT-PV, Sr. D. Rafael 
Rebol Montero. 

 
 

SESSIÓ CONSTITUENT DE LA NOVA CORPORACIÓ MUNICIPAL DE L'EXCM. 
AJUNTAMENT DE CASTELLÓ 
 

El dia 16 de juny del 2007 el president del CES-CV va assistir a la Sessió Constituent de la nova 
corporació Municipal de l'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana, celebrada en el Saló de Plens de 
la Casa Consistorial. En ella va prendre possessió com a president de la corporació l'Excm. Sr. D. 
Alberto Fabra Part.  

 
 

PRESA DE POSSESSIÓ DEL MOLT HONORABLE PRESIDENT DE LA GENERALITAT 
 

La secretària general del CES-CV va assistir el dia 27 de juny a la presa de possessió del Molt 
honorable Sr. D. Francisco Camps Ortiz, com president de la Generalitat. L'Acte va tindre lloc en La 
Sala d'Actes del Palau dels Borja, seu de Les Corts Valencianes. 

 
 

PREMOS PEPE MIQUEL DEL COOPERATIVISME VALENCIÀ 



 
Una delegació del Gabinet Tècnic del CES-CV, va assistir a València el dia 28 de juny, a l'Entrega 

dels Premis Pepe Miquel del Cooperativisme Valencià, organitzat per la Confederació de 
Cooperatives de la Comunitat Valenciana i celebrat en l'Hotel Les Arenes de la capital del Túria. Tot 
seguit a l'entrega dels guardons es va celebrar un esmorzar en honor als premiats.  

 
ENCUENTO “LA SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA I LABORAL A ESPANYA. IGUALTAT 
D'OPORTUNITATS I GESTIÓ DE LA DIVERSITAT” 

 
Una delegació del CES-CV encapçalada per la seua secretària general, Il�lma. Sra. SRA. María José 

Adalil Hinarejos, junt amb els consellers Enrique Soto Ripoll, Alejandro Soliveres Muntanyés i 
Francisco Micó Micó, va assistir a la Trobada “La situació socioeconòmica i laboral a Espanya. Igualtat 
d'oportunitats i gestió de la diversitat”, organitzada pel CES del Regne d'Espanya i celebrada durant 
els dies 4, 5 i 6 de juliol del 2007, dins dels Cursos d'Estiu de la Universitat Menéndez y Pelayo de 
Santander. 

 
 

CONSTITUCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE CASTELLÓ 
 
El president del CES-CV, Il�lm. Sr. D. Rafael Cerdá Ferrer, va assistir el dia 12 de juliol del 2007 a 

Castelló, per expressa invitació de l'Il�lm. Sr. President en funcions de la Diputació Provincial de 
Castelló, a la Sessió Plenària de presa de possessió de la nova corporació, celebrada en el Saló de 
Recepcions del Palau Provincial. 

 
 

VISITA AL MOLT HONORABLE PRESIDENT DE LA GENERALITAT 
 
El dia 20 de juliol del 2007, una delegació de la Junta Directiva del CES-CV, encapçalada pel seu 

president i secretària general, va realitzar una visita de cortesia al Molt honorable president de la 
Generalitat, en la qual se li va fer entrega d'un exemplar de la Memòria sobre la Situació 
Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat Valenciana 2006, recentment elaborada i aprovada pel Ple 
del CES-CV. 

 
 

ACTE DE PRESENTACIÓ OFICIAL DE LA “MEMÒRIA DEL CES-CV SOBRE LA SITUACIÓ 
SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA CORRESPONENT A 
L'EXERCICI 2006 

 
El dia 23 de juliol del 2007 es va celebrar l'Acte Institucional de presentació oficial de la “Memòria 

del CES-CV sobre la situació socioeconòmica i laboral de la Comunitat Valenciana corresponent a 
l'exercici 2006”. El dit Acte, celebrat en el Saló de Plens de la Casa dels Caragols, seu de Presidència 
de Generalitat a Castelló, va comptar amb l'assistència de distintes autoritats autonòmiques, 
provincials i locals, així com representants dels distints sectors econòmics i socials de la nostra 
Comunitat. 

 
La presentació va anar a càrrec del president del CES-CV, Il�lm. Sr. D. Rafael Cerdá Ferrer i del 

secretari Autonòmic d'Economia i Pressupostos, Sr. D. José Manuel Vela Bargues, en representació de 
la Conselleria d'Economía, Hisenda i Ocupació. 

 
 

VISITA A L'HOSPITAL COMPLEMENTARI ALT PALANCIA DE SEGORBE 
 
El dia 3 de setembre del 2007, el president del CES-CV, invitat pel Molt honorable president de la 

Generalitat. D. Francisco Camps Ortiz, i per l'honorable conseller de Sanitat, D. Manuel Cervera 
Taulet, va assistir al “Acte de visita a l'Hospital Complementari Alt Palancia de Segorbe”.  

 



 
ENTRADA DE BOUS I CAVALLS 

 
En data 4 de setembre del 2007, el president del CES-CV, invitat per l'alcalde de l'Excm. 

Ajuntament de Segorbe, Sr. D. Rafael Calvo Calp, va presenciar la II Entrada de Bous i Cavalls, Festa 
d'Interés Turístic Internacional, en el marc de les Festes de Segorbe, celebrades del 3 al 9 de setembre 
del 2007. 

 
 

ESCOLA d'ESTIU 2007 UGT-PV 
 
Els tècnics del Gabinet del CES-CV Carmelo Arnás Serrano i Vicent J. Fredes Diago van assistir 

durant els dies 5, 6 i 7 de setembre del 2007, a l'Escola d'Estiu 2007 UGT-PV, en l'Escola de Formació 
Vicent Redolat del Parc Tecnològic de Paterna, que va versar sobre “El repte enfront del canvi 
climàtic” i a la que van assistir entre altres ponents, Cándido Méndez, secretari general de la UGT i la 
ministra de Medi Ambient, SRA. Cristina Narbona. 

 
 

PLE DEL CONSELL VALENCIÀ D'UNIVERSITATS I FORMACIÓ SUPERIOR 
 
En la seua condició de membre, el president del CES-CV va assistir a València a la “Reunió del Ple 

del Consell Valencià d'universitats i de Formació Superior” celebrada en data 17 de setembre del 
2007, i els principals punts del de la qual Orde del Dia van ser la constitució del Consell, el debat i 
aprovació de la proposta de reglament de funcionament i la composició de les comissions permanents 
del dit organisme.  

 
ACTE ACADÈMIC D'OBERTURA DEL CURS 2007-2008 EN LA UNIVERSITAT JAUME I 

 
El dia 21 de setembre del 2007, Ángela Corró, Tècnic Economista del CES-CV, va assistir en 

representació d'este organisme al “Acte Acadèmic d'Obertura del Curs 2007-2008 de la Universitat 
Jaume I de Castelló”, celebrat en La Sala d'Actes Alfons el Magnànim de la Facultat de Ciències 
Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I. 

 
 

IV CONGRÉS D'ECONOMIA “REI JAUME I” 
 
En data 25 de setembre del 2007, el president del CES-CV va assistir a Alacant a la sessió inaugural 

del IV Congrés d'Economia “Rei Jaume I”, que davall el títol Desafiaments i Oportunitats per a 
l'economia d'un món globalitzat, es va celebrar durant els dies 25 a 27 de setembre del 2007 en la 
Institució Firal Alacantina. La sessió inaugural va comptar amb la presència del Sr. Alcalde de 
l'Ajuntament d'Elx, de l'Il�lm. President de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant i del Molt 
honorable president de la Generalitat. 

 
 

INAUGURACIÓ DE LA NOVA SEU DE LA CAM A CASTELLÓ 
 
El president del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana Il�lm. Sr. D. Rafael Cerdá 

Ferrer, va assistir el dia 2 d'octubre del 2007 a Castelló a la inauguració de la nova seu en la capital de 
la Plana de l'entitat Financera Caixa d'Estalvis del Mediterrani (CAM), acte que es va desenrotllar en 
les instal�lacions del Casino Antic de la ciutat. 

 
 

PREMIS SALUT I SOCIETAT 2007 
 



El president del CES-CV, Il�lm. Sr. D. Rafael Cerdá Ferrer, invitat pel Molt honorable president de 
la Generalitat, D. Francisco Camps Ortiz, va assistir Al Sopar d'Entrega dels Premis Salut i Societat 
2007, organitzats per la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana. 

 
 

DIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
 
En data 9 d'octubre del 2007, el president del CES-CV va participar a València en l'Acte 

Institucional i en la Recepció Oficial commemoratius del Dia de la Comunitat Valenciana, celebrats en 
el Palau de la Generalitat. 

 
ACTE D'OBERTURA PRIMER CURS ACADÈMIC TITULACIÓ INFERMERIA DE LA 
UNIVERSITAT CEU CARDENAL HERRERA  

 
El dia 17 d'octubre del 2007 el president del CES-CV, invitat pel rector Magnífic de la Universitat 

CEU Cardenal Herrera, va assistir al Solemne Acte d'Obertura del Primer Curs Acadèmic a Castelló 
de la Titulació d'Infermeria 2007-2008, celebrat en l'Hospital Provincial d'esta ciutat. 

 
 

CONGRÉS “DONES EN EL MÓN LIDERANT EL MIL�LENNI” 
 
Durant els dies 22 i 23 d'octubre del 2007 es va celebrar a València el Primer Congrés Internacional 

“Dones en el món liderant el Mil�lenni”, celebrat Al Palau de Congressos de la capital del Túria, assistint 
en representació del CES-CV la seua secretària general, Il�lma. Sra. SRA. María José Adalil Hinarejos. 

 
 

JORNADA “L'ENVELLIMENT DE LA POBLACIÓ” 
 
La secretària general del CES-CV va assistir a Madrid a la Jornada sobre l'Envelliment de la Població, 

organitzada pel Consell Econòmic i Social del Regne d'Espanya i celebrada en la seua Seu Oficial 
durant els dies 24 i 25 d'octubre del 2007. El propòsit de la mateixa va ser intentar conéixer en 
profunditat la situació de la població major al nostre país en relació amb el mercat de treball i les 
respostes que les polítiques públiques oferixen a les seues necessitats, així com les garanties i 
obstacles que este col�lectiu troba per a l'exercici dels seus drets civils. 

 
 

DIA MUNDIAL DEL COOPERATIVISME 
 
La secretària general i una Delegació Tècnica del CES-CV van assistir a la 85 Jornada 

Commemorativa del Dia Mundial del Cooperativisme, organitzada per la Confederació de 
Cooperatives de la Comunitat Valenciana i celebrada Al Palau de Congressos de Castelló, en data 30 
d'octubre del 2007.  

 
 

TAULA REDONA EN CICLE DE SEMINARIS SOBRE LA NOVA LLEI ORGÀNICA PER A LA 
IGUALTAT EFECTIVA DE DONES I HÒMENS 

 
El dia 6 de novembre del 2007 el president del CES-CV, en qualitat de president d'esta Institució i 

com a advocat laboralista, va participar com a ponent en la Taula Redona “L'impacte de la Llei 
d'Igualtat en el món laboral”, en el marc del Cicle de seminaris sobre la Llei Orgànica per a la Igualtat 
Efectiva de Dones i Hòmens, celebrada en la Facultat de de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la 
Universitat Jaume I de Castelló de la Plana. 

 
 

NIT DE L'ECONOMIA VALENCIANA 
 



El president del CES-CV va assistir el passat 7 de novembre del 2007 a la celebració de la “Nit de 
l'Economia Valenciana”, esdeveniment en què s'entreguen els Premis que anualment atorga la Cambra 
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de València a les empreses destacada en els sectors més 
representatius de l'economia valenciana. 

 
 

27a REUNIÓ DEL GRUP INTERGOVERNAMENTAL D'EXPERTS SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC 
 
El dia 12 de novembre del 2007 va tindre lloc en el Museu de les Ciències príncep Felipe de 

València, l'acte inaugural de la 27a Reunió del Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi 
Climàtic, presidit pel Molt honorable president de la Generalitat Valenciana, i al que va assistir el 
president del CES-CV. 

 
 

SEGONA TROBADA ANUAL DE CES AUTONÒMICS A EXTREMADURA 
 
En data 14 a 16 de novembre del 2007, va tindre lloc a Càceres el II Trobada Anual de presidents 

i secretaris Generals dels Consells Econòmics i Socials autonòmics i d'Espanya, assistint al mateix 
el president i la secretària general del CES-CV. 

 
 

VI JORNADES DE LA FACULTAT DE DRET DE VALÈNCIA 
 
     El tècnic del Gabinet del CES-CV, Vicent J. Fredes Diago va assistir durant els dies 15 i 16 de 
novembre del 2007, a les VI Jornades de la Facultat de Dret “Eficàcia de les mesures de conciliació de 
la vida laboral i familiar, a la llum de la Llei Orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i 
hòmens: cap a un respecte igualitari de les reformes parentals”, celebrat en el Va salar de Graus de la 
Facultat de Dret de la Universitat de València. 

 
 
 
 
JORNADA “MÉS ENLLÀ DE KYOTO 2012” 

 
La secretària general del CES-CV, SRA. María José Adalil Hinarejos i el tècnic del Gabinet del 

CES-CV Carmelo Arnás Serrano van assistir a la Jornada Sindical Internacional enfront del Canvi 
Climàtic “Més enllà de Kyoto 2012. Bases i perspectives per a un nou Acord Internacional”, 
organitzada pel sindicat CCOO-PV i celebrada el passat 15 de novembre del 2007 en la seu d'esta 
organització, ubicada en la Plaça de Nàpols i Sicília de València.  

 
 

JORNADA “EL COSTAT HUMÀ DE L'ECONOMIA EN LA COMUNITAT VALENCIANA” 
 
La secretària general, SRA. María José Adalil Hinarejos i el tècnic del Gabinet del CES-CV 

Carmelo Arnás Serrano van assistir a València a la Jornada “El costat humà de l'economia en la 
Comunitat Valenciana”, organitzada per la Confederació de Cooperatives de la Comunitat 
Valenciana, i celebrada el dia 23 de novembre del 2007 en La Sala d'Actes de l'Edifici Principal de 
Correus de la capital del Túria. 

 
 

INVESTIDURA COM A DOCTOR HONORIS CAUSA AL CARDIÒLEG SR. VALENTÍN 
FUSTER 

 
El president del CES-CV va assistir el dia 23 de novembre, invitat pel rector de la Universitat 

Jaume I de Castelló a la investidura com a Doctor Honoris Causa de l'Excm. Sr. Valentín Fuster 
 
 



SEMINARI SOBRE REFORMA COMPTABLE I LA SEUA INCIDÈNCIA FISCAL 
 
Una delegació del Gabinet Tècnic del CES-CV va assistir el dia 27 de novembre al Seminari 

sobre “Reforma comptable i la seua incidència fiscal”, que va tindre lloc en La Sala d'Actes Alfons 
el Magnànim de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I de 
Castelló. 

 
 

TROBADA “CONCILIACIÓ D'OCUPACIÓ I BENESTAR. INVESTIGACIÓ I DIÀLEG SOCIAL” 
 
Una delegació del CES-CV encapçalada pel president, Rafael Cerdá Ferrer i la seua secretària 

general, Mª José Adalil Hinarejos, junt amb els consellers Juan Ortega Alborch i Ofelia Vila 
Hernández i els tècnics José Juan López Pérez-Fusta i Luis A. Montero Cuesta van assistir a Oviedo 
a la Trobada internacional RECWOWE “Conciliació d'Ocupació i Benestar. Investigació i Diàleg 
Social”, celebrat durant els dies 29 i 30 de novembre del 2007. En el mateix va pronunciar una 
conferència el conseller Juan Ortega Alborch sobre la “Flexibilitat i Seguretat en l'Ocupació”. Esta 
Trobada va suposar la primera ocasió d'intercanvi entre investigadors, agents socials i 
responsables de polítiques públiques, a fi a fer front a les múltiples tensions existents entre 
qualitat i quantitat de l'ocupació, entre flexibilitat i seguretat o entre família i treball, així com a la 
possibilitat d'orientar una millor conciliació entre les polítiques d'ocupació i les de protecció social 
a escala europea. 

 
 

ÚLTIMA REUNIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DELS PREMIS DEL CES-CV PER A TESIS 
DOCTORALS, CONVOCATÒRIA 2006 

 
En data 4 de desembre del 2007 va tindre lloc l'última reunió del Tribunal qualificador dels 

Premis del CES-CV per a “Tesis Doctorals, convocatòria 2006”, integrat pels Il�lms. Srs. D. Rafael 
Cerdá Ferrer (president del Tribunal), SRA. María Llum Marco Aledo, D. Enrique de Miguel 
Fernández, D. Antonio López Sellés i D. Vicente Orts Rius. 

 
El Tribunal, després d'un detallat examen de les tesis presentades, i després de diverses 

deliberacions, va decidir atorgar, per unanimitat dels seus membres, un premi del Comité 
Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana per a Tesis Doctorals, Convocatòria 2006, a D. 
Santiago García Campa per la seua obra “El tractament del voluntariat en el Dret espanyol”. Així 
mateix, este Tribunal va decidir atorgar un premi, “ exaequo”, a D. Enrique Aroca Luján per la seua 
tesi “La situació competitiva de la indústria vinícola de la Comunitat Valenciana. Factors 
determinants de la diferenciació de preus” i a SRA. Lina Gràcia i Vicente per la tesi “Indicadors 
ambientals i paisatgístics del Palmerar d'Elx”. 

 
 

FIRMA DEL PROTOCOL PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESPAI COMERCIAL DE CASTELLÓ 
 
El president del CES-CV va estar present en l'Acte de Firma del Protocol per a la construcció de 

l'Espai Comercial de Castelló, dissenyat per l'arquitecte D. Santiago Calatrava i que va presentar el 
Molt honorable president de la Generalitat, el dia 14 de desembre del 2007, en l'Ajuntament de 
Castelló. 

 
 
 
 
 
 

CONFERÈNCIA “PARTICIPACIÓ POLÍTICA I GÈNERE EN LA JURISPRUDÈNCIA DEL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL” 

 



El president del CES-CV va assistir en data 15 de desembre del 2007 a la Jornada “Participació 
política i gènere en la jurisprudència del Tribunal Constitucional”, organitzada per l'Equip 
d'Investigació de Drets Humans de la Universitat Jaume I de Castelló, en el marc del cicle de 
seminaris sobre la nova Llei Orgànica per a la Igualtat Efectiva de Dones i Hòmens, que ve 
celebrant-se en esta Universitat. 

 
 

CONFERÈNCIA SOBRE LA LLEI ORGÀNICA 39/2006, DE PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA 
PERSONAL I ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA 

 
De la mateixa manera, en data 18 de desembre del 2007 el president del CES-CV va participar en 

la Conferència sobre la Llei Orgànica 39/2006, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les 
Persones en Situació de Dependència, ponència també emmarcada en el cicle de seminaris 
anteriorment mencionat que organitza la Universitat Jaume I. 

 
 

COMMEMORACIÓ DEL 75 ANIVERSARI DELS NORMES DE CASTELLÓ 
 
Amb motiu del 75 Aniversari dels Normes de Castelló, el president del CES-CV va assistir Al 

Sopar Commemorativa organitzada per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el passat dia 21 de 
desembre en el Casino Antic de Castelló. 

 
 

CONCERT DE NADAL 
 
Finalment, el president del CES-CV per expressa invitació del Molt honorable president de la 

Generalitat, va assistir al Concert de Nadal, que amb motiu de la Inauguració de l'Auditori 
Superior del Palau dels Arts Reina Sofía es va celebrar el passat 22 de desembre en la ciutat de 
València. 

 
 
 



 

 
 
 

CAPÍTOL IV  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBLICACIONS I DOCUMENTACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



PUBLICACIONS 
 

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

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

celebrada el dia 9 de març del 2007 es va aprovar la “Memòria d'Activitats de 2006”, publicant-se 
posteriorment, a fi de difondre en l'àmbit de la nostra Comunitat les activitats exercides pel CES-CV 
durant l'any 2006.  

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

prosseguix amb una descripció detallada de la creació, naturalesa, funcions, composició, òrgans i 
funcionament de la institució, activitats institucionals i allò que s'ha referit a publicacions i 
documentació, no sense oblidar el que concernix a la gestió de recursos personals i materials del propi 
Comité. S'inclouen a més els annexos referents a la legislació aplicable i al pressupost, així com 
l'estudi comparatiu de la incidència dels dictàmens del CES en les lleis de la Generalitat Valenciana. 

 
En este sentit, la Llei 7/1993 de 7 de juliol de creació del CES-CV, establix en l'article 3.6 que el 

Comité té entre les seues funcions elaborar, dins dels cinc primers mesos de cada any, una Memòria 
en què s'exposen les seues consideracions sobre la situació socioeconòmica i laboral valenciana. Així, 
en la sessió del Ple del Comité celebrada a Castelló el dia 31 de maig del 2007 es va aprovar per 
unanimitat la “Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat Valenciana 2006”. 

 
Esta Memòria publicada pretén donar a conéixer a la societat, l'opinió dels distints agents socials 

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

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

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

 
 
 
 
L'any 2004 van ser tres les tesis doctorals publicades amb el patrocini de la Fundació Caixa 

Castelló-Bancaixa, que corresponen als números 13, 14 i 15 de la Col�lecció “Economia i Empresa” i 
que van ser les tesis guanyadores dels Premis del CES-CV per a Tesis Doctorals en la convocatòria de 
l'any 2002. 

 
El número 13 correspon a l'obra "L'organització comuna de mercats de fruites i hortalisses. 

Normalització i planificació econòmic financera i fiscal a Espanya" de María del Mar Marín Sánchez. 
 
El número 14 és "La psicologia de gènere a través del sostre de vidre" de Maite Isard Catalá. 
 
El número 15 correspon a l'obra "La concentració empresarial en les cooperatives agràries. Estudi 

metodològic dels processos de fusió” d'Elena Meliá Martí. 
 
L'any 2005, es van publicar dos tesis doctorals, patrocinades per l'entitat financera Bancaixa, que 

corresponen als números 16 i 17 de la Col�lecció “Economia i Empresa” i que van ser les tesis 
guanyadores dels Premis del CES-CV per a Tesis Doctorals en la convocatòria de l'any 2003. 

 
El número 16 és la tesi titulada “Control industrial tèxtil i artesà a València, de la conquista a la crisi 

(1238-1350) de José Bords García. 



 
El número 17 correspon a l'obra “Anàlisi estratègica del sector del calçat a la Comunitat Valenciana. Un 

enfocament per a la seua adaptació a l'entorn de mitjà i llarg termini” de Blanca de Miguel Molina. 
 
L'any 2006, es va presentar, amb el número 18, la tesi "Contribució a l'estudi dels canvis d'ús del sòl a 

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

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

del mateix, es va començar a distribuir durant l'any 1996 la “Revista de Treball, Economia i Societat”. La 
periodicitat de la mateixa era bimensual i els punts bàsics que la revista abordava eren el panorama 
econòmic de la Comunitat Valenciana, les col�laboracions especials de la doctrina i les anàlisis de les 
sentències de la Sala del Social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. 
Posteriorment es va afegir també a la Revista un butlletí que inclou dades estadístiques sobre el 
panorama sociolaboral de la dona en la Comunitat Valenciana.  A l'abril del 2005, es va incloure una 
nova separata que incorporava les dades sobre el panorama sociolaboral dels jóvens en la Comunitat 
Valenciana. 

 
Actualment la periodicitat de l'esmentada revista és trimestral i l'últim número publicat l'any 2007 

és el 46 corresponent a octubre del 2007. 
 
Finalment, cal dir que en l'àmbit intern es realitzen un altre tipus de publicacions. Són les referides 

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

 
 

DOCUMENTACIÓ 
 

El Centre de Documentació és fonamental per a tot el treball d'estudi que es realitza des del 
Gabinet Tècnic del Comité. A més servix de suport per a les activitats que es realitzen en les 
comissions de Treball, i en general per a qualsevol membre del CES-CV que necessite utilitzar-ho. 

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

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

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

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

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

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

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

de normes com el Boletín Oficial del Estado (BOE) i el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 
(DOCV) per a poder efectuar un seguiment de les novetats legislatives més importants. Altres 



publicacions que es consulten per a completar este treball són el Butlletí Oficial i el Diari de Sessions 
de Les Corts Valencianes. 

 
Com a complement a este treball, es manté la subscripció a la base de dades sobre jurisprudència, 

legislació estatal i autonòmica i textos legals del Tribunal Suprem, del Tribunal Constitucional i del 
Tribunal de Justícia de les comunitats Europees, així com els textos legislatius vigents més importants. 

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

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

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

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

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

diversos temes que en un moment Donat poden suscitar l'interés per a realitzar un estudi, així com 
també se'ns remeten les revistes de les associacions representades en el si del Comité.  

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

següents:  
 
• Temes per al Debat 
• Lex Nova (La Revista) 
• Panorama Econòmic i Social d'Espanya, Observatori de Relacions Industrials i Panorama 

Sociolaboral de la Dona a Espanya (CES d'Espanya) 
• Unió (Revista de U.G.T.) 
• Noticies Sindicals (CC.OO.-P.V.) 
• Vida Cooperativa 
• Informació Estadística del Departament de Treball. Generalitat de Catalunya 
• Dictàmens del CES d'Espanya i dels distints CES de les CC.AA. 
• La Cambra (Revista de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de València) 
• Butlletí Informatiu de la Fundació d'Estudis Borsaris i Financers 
• Notícies SGR (Societat de Garantia Recíproca) 
• Revista de la CEV (Confederació d'Empresaris de València) 
• CEC Butlletí Informatiu de la Confederació d'Empresaris de Castelló 
• Espais (Revista Col�legi Oficial de Graduats Socials de València) 
• La Cambra Informa (Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló) 
• CES Info (Publicació mensual del Comité Econòmic i Social Europeu) 
• CEPES Quaderns d'Economia Social 
• Notícies IVIE 
• Regions i Municipis d'Europa (Butlletí d'Informació del Comité de les regions) 
• EESC Info (The European Economic and Social Committee) 
• Camp València (COAG-Unió de Llauradors) 
• Agricultors i Ramaders (AVA-ASAJA) 
• Butlletí d'Informació Agrària. Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació 
• Noticies Turisme (Agència Valenciana del Turisme) 
• Vox UJI (Periòdic de la Universitat Jaume I de Castelló) 
• Tràfic. Seguretat Viària 
• Noticiari ECISA 
• Capital Humà. (IVIE-Bancaja) 
• Més Prop. La revista de correus amb solucions per a l'empresa 
• Quaderns del Voluntariat. Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat de la C.V. 



• Butlletí Informatiu de CONSUM 
• Espai Cooperatiu (Federació Valenciana d'Empreses Cooperatives de Treball Associat) 
• Economia Social (Confesal) 
• Federació (Butlletí de la Federació Valenciana de Municipis i províncies) 
• Conjuntura Econòmica Valenciana (Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació) 
• Revista de Jurisprudència (El Dret Editors) 
• Advocats (Revista del Consell General de l'Advocacia Espanyola) 
• Mutualitat de l'Advocacia 
• ASAJA. Centre Provincial de Jóvens Agricultors d'Alacant 
• Federació. La revista de la Federació Valenciana de Municipis i Provincies 
• CV News. Agència Valenciana del Turisme 
• Revista del Consell de la Joventut d'Espanya 
• Amnistia Internacional 
• Panda 
• Solidaritat Internacional 
• Greenpeace 
• Europa en moviment 
• Unió de Mútues Informa 
• Economistes. Publicació Col�legi Economistes de València 
• Els economistes opinen. Col�legi Economistes de València 
• Quaderns del I.V.A.M. 
• GV Comunitària. Revista Europea de la Direcció General d'Economia de la Conselleria 

d'Economia, Hisenda i Ocupació de la Generalitat Valenciana 
• València 7 dies 
• El Butlletí. Setmanari d'Economia i Societat de la Comunitat Valenciana  
• Revista IVEFA (Institut Valencià per a l'estudi de l'empresa familiar) 
• DÓNES. Revista d'Acció Social de la Diputació de Castelló 
• Agrària Comunitat Valenciana. Revista d'Informació Agroalimentària 
• Direcció i Estratègia 
• Empresa i treball.coop. El periòdic de les Cooperatives de treball 
• Revista de Biomecànica 
• Butlletí. Fundació BBVA 
• Quaderns de divulgació. Capital i creixement. Fundació BBVA 
• Observatori jove de vivenda a Espanya. Consell de la Joventut d'Espanya 
• Interreg III B. Sudoe News 
• Executius. Revista d'Economia i Empreses 
• FEPAC. ASAJA Castelló 
• Quaderns d'Innovació. UGT-PV 
• Anàlisi regional del mercat laboral i de la inflació. CajaEspaña 
• Auditoria Pública 
• Relacions Laborals. Revista Col�legi Oficial Graduats Socials de València 
• Revista Valenciana d'Economia i Hisenda. Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació 
• Cesser Ware 
• Win empresa 
• News (Revista de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació) 
• Indicadors socioeconòmics i laborals. Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya 
• Butlletí. Observatori de la negociació col�lectiva. Comissió Consultiva Nacional de Convenis 

Col�lectius 
 
Finalment i pel que fa a estudis de caràcter científic es reben les obres publicades en la “Col�lecció 

Estudis” que Edita el CES d'Espanya, la col�lecció de “informes i Estudis. Relacions Laborals” 
publicats per la Comissió Consultiva Nacional de Convenis Col�lectius, així com treballs monogràfics 
de la Fundació Bancaixa, com el realitzat sobre Capital Humà, a més d'altres estudis interessants com 
la doctrina legal del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, l'Anuari Econòmic de la 



Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló, l'Anuari Comercial d'Espanya i l'Anuari Social 
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 remeteren obres del seu fons editorial, entre estes 
destaquen els Corts Valencianes, el Consell Valencià de Cultura, la Universitat Jaume I, la Fundació 
Caixa Castelló-Bancaixa, la Fundació Bancaixa, la Fundació Universitat-Empresa de la Universitat 
Jaume I de Castelló i la Diputació de Castelló. 
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GESTIÓ DE RECURSOS PERSONALS 
I MATERIALS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL PRESSUPOST 

 
L'article 25.1 de la Llei 7/1993 de 7 de juliol de creació del CES-CV disposa que el Comité 

Econòmic i Social comptarà per al compliment dels seus fins amb els recursos econòmics que a este 
efecte es consignen en els Pressupostos de la Generalitat Valenciana. En la mateixa llei, en l'article 27.1 
s'exposa que el Comité formularà anualment la seua proposta d'avantprojecte de pressupost que serà 
aprovada pel Ple i remesa a través del seu president a la Conselleria d'Economía, Hisenda i Ocupació 
que amb base en tal proposta redactarà l'avantprojecte definitiu. 

 
La Llei 11/2006, de 27 de desembre del 2006, de la Generalitat Valenciana, de Pressupostos per a 

l'exercici de 2007, tenint en consideració la proposta presentada pel CES, va assignar al Comité una 
dotació inicial de 933.270 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 933.270 euros, corresponien 914.340 euros a gastos de funcionament: 

gastos de personal, gastos en béns i servicis, gastos financers i transferències corrents, sent la quantitat 
de 18.930 euros per a inversions reals. Esta dotació en gastos de funcionament s'ha vist incrementada 
pels interessos generats pels comptes bancaris, ascendint el total del pressupost per al 2007 a la xifra 
de 936.347,13 euros. 

 
GESTIÓ DE PERSONAL 

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

públic per a regular el seu règim d'organització i funcionament intern, incloent-se en este apartat la 
potestat per a efectuar les contractacions necessàries perquè el Comité puga dur a terme la comesa 
que la dita llei li encomana. 

 
La plantilla de personal laboral del Comité, subjecta a una relació de Dret Privat, està composta en 

l'actualitat per cinc assessors amb lloc de Llicenciat Superior que formen el Gabinet Tècnic del mateix, 
que junt amb els cinc components de l'equip administratiu sumen el total de la plantilla del CES-CV. 

 



    El següent quadro reflectix la situació del personal del CES-CV a data 31 de desembre del 2007.  
 

 

Nivell 2005 2006 2007 
 Fixo

s 
Interins Excedència Fixo

s 
Interins Excedència Fixo

s 
Interins Excedència 

Assessor Tècnic 3 2  1 5 0 0 5 0 0 

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

2 1 1 2 1 1 3 0 0 

Subaltern 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

TOTAL 6 4 3 8 2 2 9 1 1 

 
 
 
 

SERVICIS TÈCNICS I ADMINISTRATIUS DEL CES-CV 
 
 

PRESIDENT 
D. Rafael Cerdá Ferrer 

SECRETÀRIA GENERAL 
SRA. Mª. José Adalil Hinarejos 

GABINET TÈCNIC 

SECRETARIA I ADMINISTRACIÓ 
3 Juristes 
1 Administratiu 
2 Economistes 
3 Aux. Administratius 
1 Subaltern 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
GASTOS CORRENTS EN BÉNS I SERVICIS 

 
Les activitats institucionals realitzades pel CES durant tot l'any 2007 que se n'han adonat en 

l'apartat tercer d'esta Memòria, han suposat la principal font de gastos corrents variables del 
Pressupost, especialment en els conceptes: “Publicacions”, “Material d'oficina i subministraments”, 
“Comunicacions” i “Gastos diversos i atencions representatives. Propaganda, reunions i conferències”. Els 
principals gastos que s'inclouen en el concepte “Gastos de Publicacions” són: la publicació de la 
Memòria Anual d'Activitats i la Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat 
Valenciana i la Revista de Treball, Economia i Societat que publica el CES-CV, ja que l'any 2007 no es 
va realitzar cap publicació de les Tesis Doctorals dels premis convocats pel CES-CV. 

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

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



 
COMPENSACIONS ECONÒMIQUES PER PARTICIPACIÓ EN ÒRGANS CONSULTIUS 

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

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

 
 

INVERSIONS EN EQUIPAMENT 
 

Les inversions reals efectuades amb càrrec al capítol VI del Pressupost del CES durant l'exercici de 
2007 s'han destinat principalment a la dotació d'equipament tècnic i informàtic, sempre amb el 
propòsit d'aconseguir unes dependències acords amb tot el que és necessari per a poder efectuar 
d'una manera òptima les comeses del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. 
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I. LEGISLACIÓ APLICABLE 
AL CES-CV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. LEGISLACIÓ APLICABLE AL CES-CV 
 
I.1 - LEGISLACIÓ RELATIVA A LA SEUA CREACIÓ I REGLAMENTACIÓ 
 
TEXT CONTINGUT DOGV 

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

25/01/91 

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

14/07/93 



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

06/04/94 

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

09/05/94 

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

05/09/94 

   
DECRETS  DOGV 

86/1994, de 10 de maig  16/05/94 
164/1994, de 29 de Julio  29/08/94 
256/1995, de 3 d'agost  04/08/95 
264/1995, de 29 d'agost  30/08/95 
265/1995. De 29 d'agost  30/08/95 
296/1995, de 30 d'octubre  31/10/95 
345/1995, de 28 de novembre  29/11/95 
346/1995, de 28 de novembre CESSAMENTS 29/11/95 
360/1995, de 29 de desembre I 31/12/95 
34/1996, de 5 de març NOMENAMENTS 12/03/96 
105/1996, de 5 de juny  17/06/96 
106/1996, de 5 de juny  17/06/96 
171/1996, de 2 d'octubre  07/10/96 
172/1996, de 2 d'octubre  07/10/96 
223/1996, de 26 de novembre  29/11/96 
224/1996, de 26 de novembre  29/11/96 
229/1996, de 10 de desembre  16/12/96 
DECRETS  DOGV 

230/1996, de 10 de desembre  16/12/96 
21/1997, d'11 de febrer  12/02/97 
264/1997, de 21 d'octubre  23/10/97 
265/1997, de 21 d'octubre  23/10/97 
14/1998, de 24 de febrer  09/03/98 
15/1998, de 24 de febrer  09/03/98 
45/1998, de 15 d'abril  23/04/98 
46/1998, de 15 d'abril  23/04/98 
168/1998, de 8 d'octubre  15/10/98 
48/1999, de 30 de març CESSAMENTS 06/04/99 
183/1999, de 19 d'octubre I 21/10/99 
165/2000, de 31 d'octubre NOMENAMENTS 09/11/00 
95/2001, de 12 de juny  15/06/01 
19/2002, de 8 de febrer  15/02/02 
08/2003, de 4 de febrer  07/02/03 
16/2003, de 4 de març  06/03/03 
188/2003,  de 26 de setembre  29/09/03 
208/2003, de 17 d'octubre  20/10/03 
41/2004, de 26 de març  30/03/04 
169/2004, de 10 de setembre  20/09/04 
51/2006, de 21 d'abril  26/04/06 
125/2006, de 15 de setembre  18/09/06 
126/2006, de 15 de setembre  18/09/06 
161/2006, de 20 d'octubre  23/10/06 
126/2007, de 27 de juliol  30/07/07 
227/2007, de 23 de novembre  26/11/07 
 
 
 



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

• Llei I.R.P.F.  

• Llei I.V.A.  
• Llei General Seguretat Social  
• 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 

Indemnitzacions per raó de servici 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pressupostos de la G.V. per a 1999 

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

Pressupostos de la G.V. per al 2000 

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

Pressupostos de la G.V. per al 2001 

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

Pressupostos de la G.V. per al 2002 

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

Pressupostos de la G.V. per al 2003 

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

Pressupostos de la G.V. per al 2004 

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

Pressupostos de la G.V. per al 2005 

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

Pressupostos de la G.V. per al 2006 

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

Pressupostos de la G.V. per al 2007 
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II. INCIDÈNCIA DELS DICTÀMENS 
EMESOS PEL CES-CV EN LES 
LLEIS DE LA GENERALITAT  
VALENCIANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 2007 
 
 
Llei 1/2007, de 5 de febrer, de la Generalitat, per la que es regulen les empreses d'inserció 
per a fomentar la inclusió social en la Comunitat Valenciana (D.O.C.V. Núm. 5.447, de 9 
de febrer del 2007) 

 
Antecedents 
 



El dia 4 de maig del 2006 va tindre entrada en la seu del CES-CV, escrit de l'honorable conseller 
d'Economia, Hisenda i Ocupació pel qual se sol�licitava l'emissió del corresponent dictamen preceptiu 
a l'Avantprojecte de Llei per la qual Es Regulen les Empreses d'Inserció per a Fomentar la Inclusió 
Social en la Comunitat Valenciana, segons el que disposa l'article 3 de la Llei 1/1993, de 7 de juliol, de 
creació del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. 

 
A més del text de l'Avantprojecte de Llei, també es va remetre a este organisme la memòria 

econòmica, un informe complementari a la mateixa, un informe de l'Àrea Jurídica de Presidència, 
informe del subsecretari de Justícia, Interior i Administracions Públiques, informe de l'Àrea Jurídica 
de la Conselleria de Territori i Habitatge, informe de la Conselleria de Benestar Social i l'informe 
justificatiu sobre l'oportunitat i necessitat del mencionat Avantprojecte de Llei per la qual Es Regulen 
les Empreses d'Inserció per a Fomentar la Inclusió Social en la Comunitat Valenciana. 

 
De manera immediata es va convocar la Comissió de Polítiques de Protecció Social, a la que se li 

va traslladar de l'esmentat Avantprojecte de Llei, a fi d'elaborar el Projecte de dictamen, segons 
disposa l'article 38 del Reglament d'Organització i Funcionament del CES-CV. 

 
Els dies 12 i 17 de maig del 2006, a Castelló i València respectivament, es va reunir en sessió de 

treball la Comissió de Polítiques de Protecció Social, per a elaborar el Projecte de dictamen a 
l'Avantprojecte de Llei per la qual Es Regulen les Empreses d'Inserció per a Fomentar la Inclusió 
Social en la Comunitat Valenciana. A la reunió de València va assistir la directora general del 
SERVEF, Ana Emmanegue Balbín, que va explicar el contingut de l'esmentat Avantprojecte als 
membres de la Comissió i va respondre a les qüestions que li van ser plantejades. Novament el dia 2 
de juny del 2006, a València, es va reunir l'esmentada Comissió, formulant la proposta de dictamen 
que elevada al Ple del dia 8 de juny del 2006 va ser aprovada per unanimitat segons allò que s'ha 
preceptuat en l'article 14.5 del Reglament d'Organització i Funcionament del CES-CV. 

 
L'Avantprojecte de Llei que es dictamina constava de: Exposició de motius, setze articles 

distribuïts en quatre capítols, una disposició addicional i dos disposicions finals 
 

La Llei aprovada va constar de Preàmbul, Tres capítols amb 16 articles, 2 Disposicions 
Addicionals, Disposició Transitòria i 2 Disposicions Finals. 
 

Valoració i observacions de caràcter general 
 
El CES-CV estimava convenient establir en el text la participació dels agents econòmics i socials en 

el seguiment de l'execució d'esta Llei i suggeria que tal seguiment podria realitzar-se a través dels 
òrgans de govern del SERVEF. 
 

El CES-CV suggeria que es realitzara una revisió ortogràfica del present text abans de la seua 
publicació, davant de diversos errors d'accentuació detectats. 
 

En l'Exposició de motius, en el primer paràgraf, el CES-CV considerava que s'hauria de suprimir 
el terme “incapacitat”, quedant redactat per tant de la manera següent: “..., definida com la 
impossibilitat d'exercir drets socials...” En el text de la llei així apareix redactat. 
 

 En el tercer paràgraf de l'apartat III  el CES-CV proposava substituir el terme “integrador” per 
“integradora”, quedant redactat de la manera següent: “Així, des de la voluntat d'impuls d'una política 
d'ocupació global i integradora...” d'esta manera s'inclou en el text de la llei. 
 

En el primer paràgraf de l'apartat IV el CES-CV estimava convenient suprimir l'expressió “els 
majors costos que”, deixant el text amb la redacció següent: “...així com les mesures de foment dirigides a 
compensar la contractació d'estos treballadors i la realització dels itineraris d'inserció per part de les mateixes. 
El tenor literal de la llei correspon a allò que s'ha expressat pel CES-CV en el dictamen. 
 
 



 
 
 

Observacions a l'articulat 
 

En l'article 3 (Concepte d'Empresa d'Inserció) en l'apartat h) del punt 2, el CES-CV proposava 
canviar la conjunció disjuntiva “o” per la copulativa “i” deixant el text amb la redacció següent: 
“Aplicar els excedents disponibles obtinguts en cada exercici a la millora o ampliació de les seues estructures 
productives i a la promoció d'activitats...” 

 
Este article en la llei ha quedat redactat de la manera següent: 
 
Article 3. Concepte d'Empresa d'Inserció 
 

“2. h) Aplicar els excedents disponibles obtinguts en cada exercici a la millora o ampliació de les seues 
estructures productives i/o a la promoció d'activitats relacionades amb la inserció sociolaboral, no havent de 
produir-se, en cap cas, repartiment de beneficis”. 
 

En l'article 15 (Obligacions de les Empreses d'Inserció que perceben ajudes) i en l'article 16 (Ajudes 
a les empreses ordinàries que contracten persones en situació o risc d'exclusió social per l'empresa 
ordinària), en l'apartat 2 de l'article 15 i al final del primer paràgraf de l'article 16, el CES-CV estimava 
convenient afegir a continuació: “d'acord amb el que es dispose en el desplegament reglamentari de la Llei”. 
 

 En la llei estos articles tenen la redacció següent: 
 

Article 15. Obligacions de les Empreses d'Inserció que perceben ajudes 
 
“2. L'Empresa d'Inserció beneficiària de les ajudes per la contractació d'un treballador en inserció realitzarà 
aquelles accions de mediació i orientació laboral necessàries per a la incorporació d'esta persona en inserció a un 
lloc de treball en el mercat ordinari, d'acord amb el que es dispose en el desplegament reglamentari de la present 
llei”. 
 

Article 16. Ajudes a les empreses 
 
“La Generalitat subvencionarà a les empreses d'acord amb els requisits establits en l'article 9 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, la contractació de persones en situació de risc d'exclusió social que 
hagen realitzat el seu itinerari d'inserció sociolaboral en una Empresa d'Inserció qualificada d'acord amb el que 
preveu la present llei, sempre que la duració mínima del contracte siga de sis mesos, tot això de conformitat amb 
el que es dispose en el desplegament reglamentari de la present llei”. 

 
En la Disposició Addicional Única, el CES-CV proposava incorporar una nova Disposició 

Addicional, del tenor següent: 
 

“Allò que s'ha disposat en l'articles 11, 13 i 16, en el supòsit de Cooperatives de Treball Associat, s'entén 
aplicable tant als treballadors per compte d'altri com als socis treballadors, d'acord amb la seua legislació 
específica aplicable”. 
 

 En la llei aprovada, la Disposició Addicional té la redacció següent: 
 
Segona. Cooperatives de Treball Associat 
 
 “Allò que s'ha disposat en l'articles 11, 13 i 16, en el supòsit de Cooperatives de Treball Associat, s'entén 
aplicable tant als treballadors per compte d'altri com als socis treballadors, d'acord amb la seua legislació 
específica aplicable”. 
 
      



Llei 4/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de Coordinació del Sistema Universitari 
Valencià (D.O.C.V. Núm. 5.449, de 13 de febrer del 2007) 
 

Antecedents 
 
El dia 9 de maig del 2006 va tindre entrada en la seu del CES-CV, escrit de l'Ilm. Sr. director 

general d'Universitat i Formació Superior, pel que se sol�licitava l'emissió del corresponent dictamen 
preceptiu a l'Avantprojecte de Llei de Coordinació del Sistema Universitari Valencià, segons el que 
disposa l'article 3 de la Llei 1/1993, de 7 de juliol, de creació del Comité Econòmic i Social de la 
Comunitat Valenciana. 

 
A més del text de l'Avantprojecte de Llei, també es va remetre a este organisme la memòria 

justificativa del mencionat Avantprojecte de Llei de Coordinació del Sistema Universitari Valencià. 
 

El Ple del CES-CV celebrat el dia 31 de maig del 2006 va autoritzar la Junta Directiva, per a 
elaborar el Projecte de dictamen, per la qual cosa se li va traslladar de l'esmentat Avantprojecte de 
Llei, segons s'establix en l'article 38 del Reglament d'Organització i Funcionament del CES-CV. 

 
El dia 22 de maig del 2006, l'Ilm. Sr. director general d'Universitat i Formació Superior va exposar 

davant de la Junta Directiva del Comité el contingut de la present Llei. Posteriorment, en data dia 6 de 
juny del 2006 es va reunir en sessió de treball la Junta Directiva, per a elaborar el Projecte de dictamen 
a l'Avantprojecte de Llei de Coordinació del Sistema Universitari Valencià, formulant la proposta de 
dictamen que elevada al Ple del dia de 8 juny del 2006 va ser aprovat per unanimitat, segons allò que 
s'ha preceptuat en l'article 14.5 del Reglament d'Organització i Funcionament del CES-CV. 

 
L'Avantprojecte de Llei dictaminat constava de: Exposició de Motius, 5 títols i els seus 

corresponents capítols, un total de 38 articles, 4 Disposicions Transitòries, 2 Disposicions Addicionals, 
Disposició Derogatòria i 2 Disposicions Finals. 

 
La Llei aprovada va constar de Preàmbul, 5 títols i els seus corresponents capítols, un total de 38 

articles, 5 Disposicions Addicionals, 5 Disposicions Transitòries,  Disposició Derogatòria i 2 
Disposicions Finals. 

  
 Valoració i observacions de caràcter general  

 
En primer lloc, el CES-CV va voler posar de manifest que totes aquelles mencions en què 

aparegueren les Institucions de les Generalitat Valenciana al llarg del text normatiu, haurien de fer-se 
en valencià, a fi d'ajustar-se al que disposa el Preàmbul del nou Estatut d´Autonomia de la Comunitat 
Valenciana. 
 

Observacions a l'articulat  
 

En l'article 3 (Principis informadors i objectius del Sistema Universitari Valencià) en l'apartat 4, el 
CES-CV considerava oportú substituir el terme “renovació periòdica” pel de “renovació continuada”. 

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

Article 3. Principis informadors i objectius del Sistema Universitari Valencià, apartat 3 
 

3. La Universitat conscient de què, en general, l'activitat professional de l'eixit universitari necessita la 
renovació contínua de coneixements al llarg de tota la vida, tindrà estructures de formació permanent que 
atenguen la dita necessitat. 

 
L'article 11 (Suspensió i Revocació de l'Adscripció), en relació a l'apartat 2 d'este article, el CES-CV 

estimava adequat que s'incloguera un informe previ de la Universitat competent, perquè la Conselleria 



puga acordar la suspensió provisional de l'adscripció dels centres que no atenguen els requeriments 
de la Universitat corresponent.  

 
 
 
 
La redacció d'este article en la llei ha sigut la següent: 

 
Article 11 (Suspensió i Revocació de l'Adscripció) 

 
“Quan no foren atesos pel centre adscrit els requeriments de la Universitat, la Conselleria competent en matèria 
d'universitats podrà acordar la supressió provisional de l'adscripció, amb un informe previ de la Universitat a 
què estiguera adscrit i amb audiència prèvia del titular del centre adscrit. La resolució de suspensió provisional 
establirà els seus efectes en relació amb l'alumnat afectat i les activitats del centre” 

 
En l'article 12 (Creació i supressió d'Instituts Universitaris d'Investigació) el Comité estimava 

oportú incloure en la redacció de l'apartat primer d'este article, que els Instituts Universitaris 
d'Investigació són centres dedicats a la investigació científica i tècnica, al desenrotllament de la innovació 
tecnològica o a la creació artística. 
 

El tenor literal d'este article és: 
 

Article 12 (Creació i supressió d'Instituts Universitaris d'Investigació) 
 
1. Els instituts universitaris d'investigació són centres dedicats a la investigació científica i tècnica, a la 

innovació, o a la creació artística. 
 

En l'article 25 (Ple), en l'apartat primer, el CES-CV recomanava les següents modificacions en els 
vocals que integren el Ple del Consell: 
 
c) El president del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. 
 
f) Dos representants de cada Consell Social de la universitats Públiques designats d'entre i pels vocals socials 

dels mateixos.” 

 
 Així mateix, considerava oportú afegir un nou punt amb el tenor següent: 

 
m) Dos representants de les organitzacions empresarials i dos de les organitzacions sindicals, en ambdós casos, 
més representatives de la Comunitat Valenciana.” 
 

 El text de la llei aprovat és el següent: 
 
Article 25 (Ple) 
 
1. Integren el ple del Consell Valencià d'universitats i de Formació Superior, a més del president, els 
vicepresidents i el secretari, els vocals següents: 
c) El president del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. 
 
f) Dos representants de cada Consell Social de la universitats Públiques designats d'entre i pels vocals socials 
dels mateixos.” 
 
 
Llei 8/2007, de 2 de març, de la Generalitat, d'Ordenació de Centres Superiors d'Ensenyances 
Artístiques i de la creació de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat 
Valenciana (D.O.C.V. Núm. 5.466, de 8 de març del 2007) 

 



Antecedents 
 
El dia 5 de juliol del 2006 va tindre entrada en la seu del CES-CV, escrit de l'honorable conseller 

d'Empresa, Universitat i Ciència, pel que se sol�licitava l'emissió del corresponent dictamen preceptiu 
a l'Avantprojecte de Llei d'Ordenació de Centres Superiors d'Ensenyances Artístiques i de creació de 
l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, segons el que disposa 
l'article 3 de la Llei 1/1993, de 7 de juliol, de creació del Comité Econòmic i Social de la Comunitat 
Valenciana. 

 
Els dies 17 i 24 de juliol del 2006 es va reunir, a Castelló, en sessió de treball la Junta Directiva, per 

a elaborar el Projecte de dictamen a l'Avantprojecte de Llei d'ordenació de centres superiors 
d'ensenyances artístiques i de creació de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat 
Valenciana, formulant la proposta de dictamen que elevada al Ple del dia 24 de juliol del 2006 va ser 
aprovat per unanimitat, segons allò que s'ha preceptuat en l'article 14.5 del Reglament d'Organització 
i Funcionament del CES-CV. 

 
L'Avantprojecte de Llei constava d'un Preàmbul, quatre títols amb un total de 22 articles, tres 

Disposicions Addicionals, dos Disposicions Transitòries i quatre Disposicions Finals. 
 
La Llei aprovada va constar de Preàmbul, títol Preliminar, tres títols i els seus corresponents 

capítols, un total de 22 articles, 3 Disposicions Addicionals, 2 Disposicions Transitòries i 3 
Disposicions Finals. 

 
 Valoració i observacions de caràcter general  

 
 El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana compartia la rellevància de potenciar el 

reconeixement social i professional de les ensenyances artístiques superiors, i incardinar-les en el 
procés de convergència europea. 
 

 Igualment el CES-CV considerava necessària la potenciació d'este tipus d'activitats musicals i 
artístiques, donada la importància de les mateixes en l'àmbit de la nostra Comunitat. 
 

 Observacions a l'articulat 
      
 En l'article 6 (president), en l'apartat 5, que preveu la interposició de recurs d'alçada davant del 

conseller competent en matèria d'universitats i formació superior, el CES-CV va voler fer constar la 
contradicció que existia, al coincidir la figura del president de l'Institut Superior d'Ensenyances 
Artístiques de la Comunitat Valenciana amb la del mencionat conseller. 

 
 Este apartat 5, en el text legal aprovat ha desaparegut. 

 
 
Llei 9/2007, de 12 de març, de la Generalitat, de Renda Garantida de Ciutadania de la Comunitat 
Valenciana (D.O.C.V. Núm. 5.475, de 22 de març del 2007) 

 
Antecedents 
 
El dia 4 de maig del 2006 va tindre entrada en la seu del CES-CV, escrit de l'honorable consellera 

de Benestar Social, pel que se sol�licitava l'emissió del corresponent dictamen preceptiu a 
l'Avantprojecte de Llei de Renda Garantida de Ciutadania de la Comunitat Valenciana, segons el que 
disposa l'article 3 de la Llei 1/1993, de 7 de juliol, de creació del Comité Econòmic i Social de la 
Comunitat Valenciana. 

 
A més del text de l'Avantprojecte de Llei, també es va remetre a este organisme un informe sobre 

la necessitat i oportunitat de l'Esmentada Llei, la Memòria Econòmica, documentació relativa al tràmit 
d'audiència a la resta de conselleries, informe de la Direcció General de Família, Menor i Adopcions 



amb relació a les observacions realitzades a l'Esborrany de l'Avantprojecte de Llei, informe de la 
Direcció General de Pressupostos i Despeses, informe de la Intervenció General, informe de la 
Subsecretaria de la Conselleria de Benestar Social i Certificat del Consell Valencià de Benestar Social. 

 
De manera immediata, es va convocar la Comissió de Polítiques de Protecció Social, a la que se li 

va traslladar de l'esmentat Avantprojecte de Llei, a fi d'elaborar el Projecte de dictamen, segons 
disposa l'article 38 del Reglament d'Organització i Funcionament del CES-CV. 

 
Els dies 2 i 5 de juny del 2006, a València, es va reunir en sessió de treball la Comissió de Polítiques 

de Protecció Social, per a elaborar el Projecte de dictamen a l'Avantprojecte de Llei de Renda 
Garantida de Ciutadania de la Comunitat Valenciana. A la primera reunió va assistir la directora 
general de Família, Menor i Adopcions, que va explicar el contingut de l'esmentat Avantprojecte als 
membres de la Comissió i va respondre a les qüestions que li van ser plantejades. Novament, el dia 5 
de juny del 2006, es va reunir l'esmentada Comissió, formulant la proposta de dictamen que elevada 
al Ple del dia de 8 de juny del 2006 va ser aprovada per unanimitat, segons allò que s'ha preceptuat en 
l'article 14.5 del Reglament d'Organització i Funcionament del CES-CV. 

 
L'Avantprojecte de Llei que dictaminat constava de: Exposició de Motius, trenta-un articles 

dividits en sis capítols, cinc Disposicions Addicionals, dos Disposicions Transitòries i tres 
Disposicions Finals. 

 
La Llei aprovada consta de: Preàmbul, Sis capítols amb trenta-un articles, cinc Disposicions 

Addicionals, dos Disposicions Transitòries i tres Disposicions Finals. 
 
 Valoració i observacions de caràcter general  

 
 El CES-CV proposava que en l'Exposició de Motius, en la seua pàgina 2, paràgraf segon, es 

modificara el terme “satisfactori” pel de “suficient”, quedant la redacció següent: 
 
“En definitiva, apareix així de forma clara, la meta consistent en l'èxit d'un nivell suficient de 
benestar...” 
 

En el text legal aprovat, el paràgraf sext del Preàmbul apareix amb el següent tenor literal: 
 
“En definitiva, apareix així de forma clara, la meta consistent en l'èxit d'un nivell suficient de benestar de tots 
els ciutadans i ciutadanes...” 
       

 Observacions a l'articulat 
  

 En l'article 20 (Import de la renda garantida de ciutadania), en l'apartat 1, el Comité estima que 
seria més adequat no fer referència a l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) 
corresponent a l'any 2006, atés que l'entrada en vigor de la Llei, es preveu a l'any de la seua 
publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (D.O.C.V.). Per tant, el CES-CV proposa 
que el paràgraf Quart d'este primer apartat, es referisca de forma general a l'IPREM vigent en cada 
període. 
      

El text de la llei aprovat és el següent: 
 
 Article 20 (Import de la renda garantida de ciutadania): 

“La quantia màxima de la prestació....Per a calcular l'import mensual màxim a concedir es dividirà 
per dotze el total anual de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) que inclou 
pagues extraordinàries. “ 

 
 



Llei 14/2007, de 26 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera i d'Organització de la Generalitat (D.O.C.V. Núm. 5.669, de 28 de desembre del 2007) 

 
Antecedents 
 
El dia 8 d'octubre del 2007 va tindre entrada en la seu del CES-CV, escrit de l'honorable 

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

 
A més del text de l'Avantprojecte de Llei també es va remetre a este organisme la documentació 

següent:  
 

Memòries econòmiques i justificatives de la modificació del Text refós de la Llei 1/2005, de 25 
de febrer, de Taxes de la Generalitat Valenciana. 

Memòries econòmiques i justificatives de la modificació de la Llei 13/1995, de 23 de desembre, 
del Tram Autonòmic del I.R.P.F.  

Memòries econòmica i justificativa de la modificació de la Llei 2/1992, de 26 de març, de 
Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana. 

Memòries econòmiques i justificatives de la modificació de la Llei 3/2000, de 17 d'abril, de 
creació del Servici Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF). 

Memòries econòmiques i justificatives de la modificació de la Llei 8/2002, de 5 de desembre, 
d'ordenació i modernització de les estructures agràries. 

Memòries econòmiques i justificatives de la modificació de la Llei 6/2003, de 4 de març, de 
ramaderia de la Comunitat Valenciana. 

Memòries econòmiques i justificatives de la modificació de la Llei 8/2003, de 24 de març, de 
Cooperatives de la Comunitat Valenciana. 

Memòries econòmiques i justificatives de la modificació de la Llei 4/2004, de 30 de juny, de la 
Generalitat, d'Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge. 

Memòries econòmiques i justificatives de la modificació de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, 
de la Generalitat, Urbanística Valenciana. 

Memòries econòmiques i justificatives de la modificació de la denominació i objecte de l'Institut 
Valencià d'Atenció als Discapacitats (IVADIS). 

 
De forma immediata el president del CES-CV va convocar la Comissió de Programació Econòmica 

Regional i Planes d'Inversions, a la que se li va traslladar de l'esmentat Avantprojecte de Llei a fi 
d'elaborar l'Esborrany de dictamen, segons disposa l'article 38 del Reglament d'Organització i 
Funcionament del Comité. 

 
 Els dies 15 i 22 d'octubre a València, es va reunir en sessió de treball la Comissió de Programació 

Econòmica Regional i Planes d'Inversions, per a elaborar el Projecte de dictamen a l'Avantprojecte de 
Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, que 
va ser elevat al Ple del dia 25 d'octubre del 2007 i aprovat per unanimitat, segons allò que s'ha 
preceptuat en l'article 14.5 del Reglament d'Organització i Funcionament del CES-CV. 
 

 L'Avantprojecte de Llei dictaminat constava de: Exposició de Motius, junt amb 13 capítols, 54 
articles, 6 Disposicions Addicionals, 1 Disposició Transitòria, 2 Disposicions Derogatòries i 2 
Disposicions Finals. 

 
 El text de la Llei aprovat consta de: Preàmbul, junt amb 16 capítols, 57 articles, 6 Disposicions 

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

 



En primer lloc, el CES-CV va posar de manifest la dificultat que comportava dictaminar un text 
legal tan complex en un termini tan curt com el previst en el tràmit d'urgència sol�licitat per 
l'Administració i previst en l'article 36 del Reglament d'Organització i Funcionament del CES. 
 

 No obstant això, el CES-CV valorava positivament la reducció del nombre de lleis modificades 
per l'Avantprojecte de Llei, en línia amb el que va ocórrer l'any anterior, seguint les recomanacions 
que el Comité ha efectuat en dictàmens precedents. 
 

 D'altra banda, el Comité estimava convenient potenciar i facilitar els mitjans telemàtics per a la 
presentació de qualsevol document amb transcendència tributària de forma gratuïta, complementant 
la forma tradicional dels impresos en paper. 
 

Observacions a l'articulat 
 
 En l'article 48 (Modificació del capítol IV, del títol III de la Llei 4/2004, de 30 de juny, d'Ordenació 

del Territori i Protecció Acústica), en primer lloc, el Comité advertia l'error en el nom de la Llei que 
arreplegava l'Avantprojecte, en els termes “Protecció Acústica” que haurien de ser “Protecció del 
Paisatge”. 

 
 El 18 de desembre del 2003 el CES-CV va dictaminar l'Avantprojecte de Llei d'Ordenació del 

Territori i Protecció del Paisatge, en el que es creava l'Institut d'Estudis territorials i del Paisatge amb 
la denominació d'Institut del Paisatge de la Generalitat, en l'Avantprojecte de Llei i la llei de la qual va 
ser aprovada el 30 de juny del 2004. Fins a la data este Institut no s'ha constituït, per la qual cosa el 
Comité creu convenient impulsar definitivament este organisme, posant-ho en funcionament en el 
menor termini possible. 

 
En el text legal aprovat la literalitat de l'article queda de la manera següent: 

 
Article 48. Modificació del capítol IV, del títol III de la Llei 4/2004, de   30 de juny, d'Ordenació del 
Territori i Protecció Acústica 

 
En l'article 51 (Modificació de la Disposició Addicional Primera, de la Llei16/2005, de 30 de 

desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana),  la Generalitat i les organitzacions 
empresarials i sindicals més representatives de la Comunitat Valenciana van firmar el 22 de 
setembre del 2005 l'Actualització i Desenrotllament del PAVACE, document en què es va acordar 
incloure la participació dels agents econòmics i socials firmants del PAVACE en el Consell 
d'Urbanisme i Vivenda. En conseqüència, el CES-CV considera que l'Avantprojecte de Llei hauria 
de fer una menció expressa a la dita participació en la composició del Consell Superior de Territori 
i Urbanisme que es preveu establir reglamentàriament. 
 
     El text de la llei diu el següent: 

 
Article 51. Es modifica la Disposició Addicional Primera, de la Llei16/2005, de 30 de desembre, de la 
Generalitat, Urbanística Valenciana, que queda redactada en els termes següents: 

 
“Disposició Addicional Primera. Consell Superior de Territori i Urbanisme  

El Consell Superior de Territori i Urbanisme  és el màxim òrgan assessor de les Administracions públiques amb 
competència urbanística de la Comunitat Valenciana.  

Reglamentàriament s'establirà la seua composició, organització i funcionament. En tot cas, actuarà com a òrgan 
col�legiat, compost per experts en urbanisme de reconeguda competència, els que assessoraran amb rectitud les 
qüestions que se sotmeten a la seua consideració. En el seu nomenament es donarà adequada participació, entre 
altres entitats, a les entitats locals, universitats, agrupacions professionals i agents econòmics i socials. 

El Consell Superior de Territori i Urbanisme dependrà orgànicament i materialment de la Conselleria competent 
en la matèria.   



Li correspondrà dictaminar en els casos que així ho exigisca esta Llei o una disposició reglamentària amb rang de 
Decret del Consell, o quan ho sol�licite el Consell o algun dels seus membres. 

El Consell Superior de Territori i Urbanisme assumirà la totalitat de les funcions que fins a la data tenia 
assignades el Consell Superior d'Urbanisme.” 

 

 

 

CONCLUSIONS 
 
En el Gabinet Tècnic del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, durant els últims 

anys, s'elabora este treball el títol dels quals respon a la incidència dels dictàmens emesos pel CES-CV 
en les lleis de la Generalitat Valenciana, amb l'objectiu i pretensió de comparar el contingut dels 
dictàmens i les lleis, publicades, durant l'any 2007, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 
(D.O.C.V.). 

 
L'article tercer de la Llei 1/1993, de 7 de juliol, de creació del Comité, arreplega que el Comité 

Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, com a institució que és de la Generalitat Valenciana, té 
l'obligació d'emetre dictàmens preceptius i no vinculants sobre els Avantprojectes de Llei que elabora 
el propi Govern Valencià.  

 
En anteriors ocasions, s'ha indicat que este xicotet esbós no pretén ser ni paréixer un exhaustiu 

comentari sobre les lleis, sinó únicament es proposa conéixer si en els textos legals aprovats 
s'arrepleguen els suggeriments i recomanacions realitzades pel Comité. 

 
En este temps, s'ha constatat com algunes de les recomanacions i suggeriments inclosos en els 

dictàmens del Comité són preses en consideració, tant pels parlamentaris de les Corts Valencianes, en 
el propi tràmit parlamentari de tramitació del propi projecte de llei com pel Consell de la Generalitat, 
a l'hora d'aprovar els Projectes de Llei. 

 
Però sent important l'afirmació anterior, s'ha de lamentar que encara existisquen departaments del 

Govern Valencià que no demanden l'emissió dels corresponents dictàmens preceptius i no vinculants, 
la qual cosa en la pràctica ens porta a un incompliment del que disposa la Llei de Creació del Comité, 
respecte a l'emissió de dictàmens de les matèries que són de la seua competència. I per tant, açò 
repercutix en la percepció que tenen els valencians i valencianes sobre la important labor com a òrgan 
consultiu i com a institució de la Generalitat que té el Comité. 

 
En conclusió, es vol fer constar que en la mesura dels mitjans materials i humans que disposa el 

Comité, s'està fent complir allò que s'ha preceptuat en els articles tercer i següents de la Llei 1/1993, 
de 7 de juliol, de Creació del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, sobre les funcions 
encomanades al Comité com a òrgan consultiu del Govern Valencià i de les institucions públiques de 
la Comunitat Valenciana. 

 


