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MEMÒRIA D'ACTIVITATS - 2010 
 
 
 
 
 
 
“La participació dels agents econòmics i socials en l'activitat pública es configura 
com a corol�lari de tot estat democràtic, i com a dret essencial de les persones i 
els grups que s’hi integren”. 
 
Preàmbul de la Llei 1/1993 de Creació del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Esta Memòria va ser aprovada en la sessió de la Junta Directiva del dia 28 d'abril 

del 2011  
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PRESENTACIÓ 
 
Amb esta Memòria, informem als ciutadans i ciutadanes valencianes les 

activitats que ha desenrotllat el Comité Econòmic i Social de la Comunitat 
Valenciana durant l'any 2010 i cal apuntar que la mateixa es va aprovar per 
unanimitat en la sessió de la Junta Directiva celebrada en la ciutat de Castelló, el 
passat dia 28 d'abril del 2011.  

 
Com en anteriors edicions, amb esta publicació es donen a conéixer les 

activitats més importants produïdes en l'any, tant les organitzades pel propi 
Comité com les que ha sigut invitat a participar. A més, en l'interior de la 
mateixa, segons es pot apreciar en l'índex es relata la naturalesa, la composició, 
les funcions i els òrgans de la mencionada institució. 
 

L'any 2010, atés que estàvem davant del final de la legislatura, a diferència de 
l'any anterior, va destacar per la ingent activitat en l'emissió de dictàmens. Així 
es van dictaminar un total de 13 avantprojectes que són els següents: 
Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, Reguladora de l'Estatut de les Persones 
Cooperants Valencianes; Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de Modificació 
del Text Refós de la Llei de Consells Escolars de la Comunitat Valenciana, 
aprovat per Decret Legislatiu de 16 de gener de 1989, del Consell de la 
Generalitat Valenciana; Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de la Joventut de 
la Comunitat Valenciana; Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, d'Autoritat del 
Professorat; Avantprojecte de Llei, pel que s'aprova l'Estatut dels Consumidors i 
Usuaris de la Comunitat Valenciana; Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de 
Relacions Familiars dels fills i filles els progenitors dels quals no conviuen; 
Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana; 
Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat 
Valenciana; Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de Protecció d'Espais 
Naturals; Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, dels Servicis de Prevenció, 
Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana; Avantprojecte de 
Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de 
la Generalitat; Avantprojecte de Llei, de Llei de Desenrotllament Rural de la 
Comunitat Valenciana i Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, per a la Reforma 
de la Disposició Addicional Primera de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat 
Valenciana. 

 
Quant a la composició del ple del Comité Econòmic i Social de la Comunitat 

Valenciana, cal indicar que l'any 2010 no es va produir cap variació en el mateix. 
 
En relació al contingut de la Memòria d'Activitats i ara entrant en matèria, he 

d'indicar que l'estructura de la mateixa coincidix amb les publicades fins a la 
data, excepte amb una excepció que ara suposa una novetat ja que en l’any 2011 
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ja no publicarem l'edició impresa i únicament es va a publicar l'edició electrònica 
de la mencionada Memòria adaptant-nos a les Noves Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació (NTIC), encara que no per això es deixa de retre 
comptes dels fets més importants. 

 
Així doncs, com en anys anteriors, a banda dels annexos relatius a la legislació 

aplicada al Comité i a l'Estudi Comparatiu de la Incidència dels dictàmens 
emesos pel Comité sobre les lleis de la Generalitat Valenciana, aprovades en l'any 
2010, per les Corts Valencianes, s'incorporen també els cinc capítols habituals que 
comentem a continuació. 

 
El capítol Primer arreplega la informació referida a l'exercici 2010 sobre la 

creació, la naturalesa, les funcions, la composició, els òrgans i el funcionament 
del propi CES-CV.  

 
En el capítol Segon es relaten les funcions establides en la Llei 1/1993, de 7 de 

juliol, de la Generalitat Valenciana, de creació del Comité Econòmic i Social de la 
Comunitat Valenciana i en el Reglament d'Organització i Funcionament, aprovat 
per Acord de 29 de juliol de 1994 com a institució de la Generalitat Valenciana. 

 
En el capítol Tercer s'indiquen les activitats institucionals rellevants en les 

que ha participat el Comité Econòmic i Social i es destaquen tant la presentació 
de la Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat 
Valenciana de l'any 2009 com la convocatòria de l'any 2009 dels Premis del 
Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana per a Tesis Doctorals i la 
pròpia Memòria que ara es presenta. 

 
En el capítol Quart s'inclouen detalladament els estudis, les publicacions i els 

treballs de documentació i arxiu realitzats des del Comité Econòmic i Social de la 
Comunitat Valenciana durant l'any 2010. En este capítol és destacable que la 
Revista de Treball, Economia i Societat, que publica este ens consultiu que és el CES-
CV des del mes de novembre de l'any 1996 en edició impresa ha tingut en este 
exercici el seu últim exemplar imprés per a passar a l'edició electrònica. 

 
I finalment, el capítol Quint incorpora tot allò que s'ha relacionat amb la 

gestió dels recursos personals i materials, que inclou la informació sobre el 
pressupost del Comité i els temes relacionats amb l'activitat econòmica de la 
pròpia institució consultiva. 
 

Tal com s'ha mencionat prèviament, es tanca la Memòria amb els annexos, el 
primer, amb la legislació que s'aplica al propi CES-CV i el segon, amb l'estudi 
comparatiu sobre la incidència dels dictàmens del Comité en les lleis de la 
Generalitat Valenciana, aprovades en l'any 2010 per les Corts Valencianes. 
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I ja per a concloure, un any més, és obligació meua dir que amb la presentació 

i publicació electrònica d'esta Memòria d'Activitats, es complix amb l'obligació 
legal que té encomanada el CES-CV per a informar a la societat valenciana sobre 
les activitats més importants desenrotllades pel CES-CV durant l'any 2010 i sobre 
les funcions que li corresponen com a òrgan consultiu de la Generalitat 
Valenciana i espere que així ho puguen constatar. 
 
 
 
 
 
 

Castelló, juny del 2011 
 
 
 

Rafael Cerdá Ferrer  
President del CES de la 
Comunitat Valenciana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CES Comunitat Valenciana 

 

 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memòria d’Activitats 2010 

 

 11

 

 
 
 
 
 
 
CAPÍTOL I  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA: 
 

CREACIÓ, NATURALESA,  
FUNCIONS, COMPOSICIÓ, 
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CREACIÓ 
 

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

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

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

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

següents: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

FUNCIONS 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
COMPOSICIÓ 
 

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

 
La distribució d’aquests membres és la següent: 

 
• Set, que componen el Grup I, representen a les organitzacions sindicals més 

representatives. 
• Set, que componen el Grup II, representen a les organitzacions empresarials 

més representatives. 
• Set, que componen el Grup III, agrupen representants de diversos sectors 

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

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

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

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

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

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

anys, renovable per períodes d’igual durada.  
 



CES Comunitat Valenciana 

 

 16 

La condició de membre del Comité és incompatible amb l'exercici de 
qualsevol càrrec o activitat que impedisca o menyscabe l'acompliment de les 
funcions que li són pròpies. 
 
 
ÒRGANS 
 

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

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

Treball. 
 
Els òrgans unipersonals del CES-CV són el president, els vicepresidents i 

el/la secretari/a. 
 

 
ÒRGANS COL�LEGIATS 
 
Ple 
 

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

 
Entre les seues funcions cal destacar l'elaboració del Reglament intern; 

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

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

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

 
No obstant això, el desenvolupament reglamentari de l’esmentat article 16 ha 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
La substitució de qualsevol dels dos vicepresidents 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 hi haja una nova 
proposta de substitució. 
 
El/la secretari/a General  

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

pública dels seus acords. 
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Entre les seues funcions es troba la de l'exercici de la direcció administrativa i 
tècnica dels serveis del Comité; assistència, amb veu però sense vot, a les sessions 
del Ple i de la Junta Directiva, estendre les actes i autoritzar-les amb la seua 
signatura; arxiu i custodia de la documentació del Comité; elaboració de 
l'Avantprojecte de Pressupost Anual; ser depositaria dels fons del Comité i 
exercir la seua gestió econòmica i la direcció de tot el seu personal. 

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

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

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

 
És substituït, en cas d'absència, vacant o malaltia, pel membre del Gabinet 

Tècnic que si és el cas siga designat per la Junta Directiva, a proposta del 
president. 
 
 
FUNCIONAMENT 
 

L'organització i el funcionament del Comité Econòmic i Social de la 
Comunitat Valenciana vénen regulats per la seua pròpia Llei de Creació, pel seu 
Reglament -aprovat pel Govern Valencià per mitjà de l'Acord de 29 de juliol de 
1994- i per les directrius que marque el propi Comité. 
 
 
SESSIONS 
 

Els distints òrgans col�legiats del Comité Econòmic i Social realitzen les seues 
activitats mitjançant sessions, tant del Ple, com de la Junta Directiva i de les 
Comissions de Treball. Qualsevol conseller del Govern Valencià, amb 
competència en les matèries que es tracte, podrà assistir, amb veu però sense vot, 
a les reunions d’aquets òrgans. També podran fer-ho aquells experts que haja 
convocat el 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 i poden, en casos en què així s'acorde, 
ser la votació nominal o secreta en aquelles qüestions que afecten personalment 
els membres del Comité. 
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Tots els membres del Comité poden presentar esmenes, individual o 
col�lectivament, en les comissions o en el Ple, cosa què podrà fer-se fins a un dia 
abans de l'inici de la sessió de què es tracte i acompanyat d'un breu justificant 
amb indicació si són a la totalitat o parcials. Les esmenes a la totalitat han 
d'incloure un text alternatiu. 

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

particulars que es podran formular de forma individual o col�lectiva. 
 
De les sessions del Ple i de la Junta Directiva s'alçarà l'acta corresponent 

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

 
Celebra sessió ordinària, almenys, cada dos mesos. Igualment poden ser 

convocades sessions extraordinàries pel 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 per a la qual 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 fóra necessàri. 

 
Per a la seua vàlida constitució és necessàri la presència de, almenys, cinc dels 

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

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

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

i administratius del Comité. 
 
 
DICTÀMENS 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
• Si s'arribara a la majoria necessària, els parers del Ple del Comité 

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

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

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

 
Els expressats grups comptaran amb el suport tècnic i administratiu necessari 

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

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

 
Malgrat que, en principi, el Comité es regix per l'ordenament jurídic privat, 

està sotmés, no obstant això, a la normativa sobre Hisenda Pública de la 
Generalitat Valenciana que li siga aplicable, ja que s'enquadra dins de les entitats 
de Dret Públic previstes en l'article 5.2 del Text Refós de la Llei d'Hisenda 
Pública de la Generalitat Valenciana de 26 de juliol de 1991. 

 
El Reglament d'Organització i Funcionament establix que el Pressupost Anual 

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

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

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

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

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

 
COMPOSICIÓ DEL PLE A 31/12/2010 
 
PRESIDÈNCIA SECRETÀRIA GENERAL 
Sr. Rafael Cerdá Ferrer Sra. María José Adalil Hinarejos 
 

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

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

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

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

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

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

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

Navegació. 

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

Conselleria d'Economia, Hisenda i 
Ocupació. 

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

Sr. Román Ceballos Sancho Director General de Treball, 
Cooperativisme i Economia Social. 
Conselleria d'Economia, Hisenda i 
Ocupació. 

Sr. José Miguel Escrig Navarro  Sotssecretari de la Conselleria d'Economia, 
Hisenda i Ocupació. 

Sra. Pilar Amigó Salví  Sotssecretària de la Conselleria 
d'Agricultura, Pesca i Alimentació. 

Sr. Salvador Serrano García Expert de l'Administració. 
Sr. Miguel Ángel Trilles Cano  Expert de l'Administració. 
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COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA A 31/12/2010 
 
 
 
PRESIDENT   
 
Sr. Rafael Cerdá Ferrer 

  

   
VICEPRESIDENTS   
 
Sr. Manuel Picó Tormo 

 
Grup I 

 
CCOO-PV 

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

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

Cooperatives de la Comunitat 
Valenciana. 

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

d'Economia, Hisenda i Ocupació. 
 
 
SUPLENTS 

 
Grup I Sr. Constantino Calero 

Vaquerizo 
UGT-PV  

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

Sr. Fernando Romero Bru 
CIERVAL 
CIERVAL 

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

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

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

Secretari Autonòmic d'Ocupació. 
Expert de l'Administració. 
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COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS DE TREBALL DEL CES 
 
COMISSIÓ DE PROGRAMACIÓ ECONÒMICA REGIONAL I PLANS 
D'INVERSIONS 
 
PRESIDENT   
 
Sr. Rafael Montero Gómis 

 
Grup II 

 
CIERVAL 

 
VICEPRESIDENT 

  

 
Sr. Juan José Ortega Sánchez  

 
Grup I 

 
UGT-PV  

   
VOCALS   
 
Sr. Manuel Picó Tormo  

 
Grup I 

 
CCOO-PV  

Sr. Enrique Soto Ripoll Grup II CIERVAL 
Sr. Vicente Casañ Casañ Grup III Consell de Cambres de Comerç. 
Sr. Ángel Villanueva Pareja Grup III Federació Valenciana de Caixes 

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

Pressupostos. 
 
SUPLENTS 

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

Sr. Fernando Romero Bru 
CIERVAL 
CIERVAL 

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

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

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

Sotssecretari de la Conselleria 
d'Economia, Hisenda i Ocupació. 
Expert de l'Administració. 
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COMISSIÓ DE POLÍTICA INDUSTRIAL 
 
PRESIDENT   
 
 

 
 

 
 

 
VICEPRESIDENT 

  

 
 

  

 
VOCALS 

  

 
Sr. Constantino Calero Vaquer 
Sr. Josep Tomás Marrades 

 
Grup I 
Grup I 

 
UGT-PV  
CCOO-PV  

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

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

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

Sr. Fernando Romero Bru 
CIERVAL 
CIERVAL 

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

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

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

Director general de Treball, 
Cooperativisme i Economia Social. 
Expert de l'Administració. 
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COMISSIÓ DE POLÍTIQUES DE PROTECCIÓ SOCIAL 
 
PRESIDENT   
Sra. Eva Hernández López Grup I CCOO-PV  
 
VICEPRESIDENT 

  

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

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

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

Cooperativisme i Economia 
Social. 

Sr. Luis Lobón Martín Grup IV Secretari Autonòmic d'Ocupació. 
 
SUPLENTS 

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

Sr. Javier López Mora 
CIERVAL 
CIERVAL 

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

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

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

d'Economia, Hisenda i Ocupació. 
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COMISSIÓ DE PROGRAMACIÓ TERRITORIAL I MEDI AMBIENT 
 
PRESIDENT   
Sr. Javier López Mora Grup II CIERVAL 
 
VICEPRESIDENT 

  

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

Federació Valenciana de Municipis 
i Províncies. 

Sr. Vicente Casañ Casañ Grup III Consell de Cambres de Comerç. 
Sra. Pilar Amigó Salví Grup IV Sotsecretària de la Conselleria 

d'Agricultura, Pesca i Alimentació. 
Sr. Salvador Serrano García Grup IV Expert de l'Administració. 
 
SUPLENTS 

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

Montañés 
Sr. Fernando Romero Bru 

 
CIERVAL 
CIERVAL 

Grup III Sra. Asunción Francés 
Camarena 

Federació de Mestresses de Casa i 
Consumidors TYRIUS. 

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

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

d'Economia, Hisenda i Ocupació. 
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COMISSIÓ DE RELACIONS LABORALS, COOPERACIÓ I 
OCUPACIÓ 
 
PRESIDENT   
 
 

  

 
VICEPRESIDENT 

  

 
 

 
 

 
 

VOCALS   
 
Sra. Mª. Teresa Montaner Soria  

 
Grup I 

 
UGT-PV  

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

Cooperatives de la Comunitat 
Valenciana. 

Sr. José Antonio Redorat 
Fresquet 

Grup III Federació Valenciana de Municipis 
i Províncies. 

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

Cooperativisme i Economia Social. 
 
SUPLENTS 

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

Sr. Rafael Montero Gomis 
CIERVAL 
CIERVAL 

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

 Sr. Vicente Casañ Casañ Consell de Cambres de Comerç. 
Grup IV Sr. Salvador Serrano García Expert de l'Administració. 
 Sr. Luis Lobón Martín Secretari Autonòmic d'Ocupació. 
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EXERCICI DE LES FUNCIONS 
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D'acord amb el que preveu l'article 2 de la Llei de Creació, el Comité 
Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana ha exercit la funció consultiva pel 
que fa a l'activitat normativa del Govern Valencià en matèries econòmiques, 
sociolaborals i d'ocupació i ha emés a este efecte els dictàmens i informes 
corresponents sotmesos a consulta, tal com ve establit en els apartats 3 i 4 de 
l'article 3 d’aquesta Llei. 

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

l'any 2009, en la que s'exposen les seues consideracions sobre la Situació 
Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat Valenciana.  
 
 
 
ASSUMPTES SOTMESOS A CONSULTA DEL COMITÉ 
 
• Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, Reguladora de l'Estatut de les 

Persones Cooperants Valencianes. 

• Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de Modificació del Text Refós de la 
Llei de Consells Escolars de la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret 
Legislatiu de 16 de gener de 1989, del Consell de la Generalitat Valenciana.  

• Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de la Joventut de la Comunitat 
Valenciana. 

• Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, d'Autoritat del Professorat. 

• Avantprojecte de Llei, pel que s'aprova l'Estatut dels Consumidors i Usuaris 
de la Comunitat Valenciana. 

• Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de Relacions Familiars dels fills i 
filles els progenitors dels quals no conviuen. 

• Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat 
Valenciana. 

• Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat 
Valenciana. 

• Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de Protecció d'Espais Naturals.  

• Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, dels Serveis de Prevenció, Extinció 
d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana. 
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• Avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera i d'Organització de la Generalitat.  

• Avantprojecte de Llei, de Llei de Desenvolupament Rural de la Comunitat 
Valenciana.  

• Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, per a la Reforma de la Disposició 
Addicional Primera de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. 
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FITXES 

 
SESSIONS DEL PLE DEL COMITÉ 
 
Data: 19/02/2010 Caràcter: Ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* S'aprova per unanimitat el dictamen a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, 
Reguladora de l'Estatut de les Persones Cooperants Valencianes. 

 
Data: 29/03/2010 Caràcter: Ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* Es ratifica per unanimitat l'aprovació dels Comptes Anuals del CES-CV de 
l'exercici 2009. 

* S'aprova per unanimitat el dictamen a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de 
Modificació del Text Refós de la Llei de Consells Escolars de la Comunitat Valenciana, 
aprovat per Decret Legislatiu de 16 de gener de 1989, del Consell de la Generalitat 
Valenciana. 

 
Data: 03/05/2010 Caràcter: Ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

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

 
Data: 28/05/2010 Caràcter: Extraordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* S'aprova per unanimitat la Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i Laboral de la 
Comunitat Valenciana 2009. 

 

Data: 15/06/2010 Caràcter: Ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* S'aprova per unanimitat el dictamen a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, 
d'Autoritat del Professorat. 
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Data: 22/07/2010 Caràcter: Ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

* Es ratifica per unanimitat tots els acords relatius al Pressupost del CES-CV per a 
l'exercici 2011. 

 

Data: 17/09/2010 Caràcter: Ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

• S'aprova per unanimitat el dictamen a l'Avantprojecte de Llei, pel que s'aprova 
l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana. 

• S'aprova per majoria el dictamen a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de 
Relacions Familiars dels Fills i Filles els Progenitors dels quals no conviuen. 

• S'aprova per unanimitat el dictamen a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, 
de Comerç de la Comunitat Valenciana. 

 
Data: 21/10/2010 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.  

• S'aprova per unanimitat el dictamen a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, 
de Mobilitat de la Comunitat Valenciana. 

• S'aprova per unanimitat el dictamen a l'Avantprojecte de Llei, de Llei de 
Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana. 

 
Data: 09/11/2010 Caràcter: Ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

• S'informa que els premis que el CES-CV concedix a les Tesis Doctorals, 2009 
han quedat deserts. 

• S'aprova per majoria el dictamen a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, dels 
Serveis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana. 
Voto particular representants Grup I. 
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• S'aprova per unanimitat el dictamen a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, 
de Protecció d'Espais Naturals. 

 
Data: 22/12/2010 Caràcter: Ordinari 

Principals Assumptes Tractats 

• S'aprova per unanimitat el dictamen a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, 
per a la Reforma de la Disposició Addicional Primera de l'Estatut d'Autonomia de la 
Comunitat Valenciana. 
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SESSIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
Data: 29/01/2010 

Principals Assumptes Tractats 

* S'informa de la participació del CES-CV en unes jornades sobre “Les 
Institucions de la Generalitat” organitzades per Les Corts. 

*  S'aprova el calendari de reunions i activitats per a l'exercici 2010. 

 
Data: 19/02/2010 

Principals Assumptes Tractats 

* Es revisa el borrador de l'Índex de la “Memòria sobre la Situació 
Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat Valenciana, 2009”. 

 
Data: 09/03/2009 

Principals Assumptes Tractats 

* Compareix, a petició pròpia, el sotssecretari de la Conselleria de Solidaritat i 
Ciutadania. 

* S'aprova l'Índex de la “Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i Laboral de 
la Comunitat Valenciana, 2009”. 

* S'aproven els Comptes Anuals del CES-CV de l'exercici 2009. 

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

* S'aprova per unanimitat el text presentat de la “Memòria d'Activitats del CES-
CV, 2009”. 
 
Data: 22/03/2010 

Principals Assumptes Tractats 

* S'elabora l'esborrany de dictamen a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de 
Modificació del Text Refós de la Llei de Consells Escolars de la Comunitat Valenciana, 
aprovat per Decret Legislatiu de 16 de gener de 1989, del Consell de la Generalitat 
Valenciana.  

 
 



Memòria d’Activitats 2010 

 

 41

 
Data: 26/03/2010 

Principals Assumptes Tractats 

* Es finalitzen els treballs d'elaboració de l'esborrany de dictamen a 
l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de Modificació del Text Refós de la Llei de 
Consells Escolars de la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 16 de 
gener de 1989, del Consell de la Generalitat Valenciana.  

* S'aprova per unanimitat l'adhesió a la declaració sobre els Programes de 
Turisme Social proposat pel Consell Econòmic i Social dels Illes Balears. 

 

Data: 22/04/2010 

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, 2009”. 

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

 
Data: 27/04/2010 

Principals Assumptes Tractats 

* Prosseguixen els treballs de realització de la�”Memòria sobre la Situació 
Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat Valenciana, 2009”. 

 
Data: 03/05/2010 

Principals Assumptes Tractats 

* Continuen els treballs de realització de la�”Memòria sobre la Situació 
Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat Valenciana, 2009”. 

 
Data: 10/05/2010 

Principals Assumptes Tractats 

* Prosseguixen els treballs de realització de la�”Memòria sobre la Situació 
Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat Valenciana, 2009”. 
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Data: 14/05/2010 

Principals Assumptes Tractats 

* Continuen els treballs de realització de la�”Memòria sobre la Situació 
Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat Valenciana, 2009”. 

 
Data: 21/05/2010 

Principals Assumptes Tractats 

* Prosseguixen els treballs de realització de la�”Memòria sobre la Situació 
Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat Valenciana, 2009”. 

 
Data: 27/05/2010 

Principals Assumptes Tractats 

* Finalitzen els treballs de realització de la�”Memòria sobre la Situació 
Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat Valenciana, 2009”. 
 
Data: 09/06/2010 

Principals Assumptes Tractats 

* S'aprova per unanimitat ratificar la composició del Tribunal Qualificador dels 
Premis CES-CV per a Tesis Doctorals, Convocatòria 2009, que en esta edició 
estarà format per: Sra. Aranzazu Calçada González, Sra. Mª. Luz Marco Aledo, 
Sr. Enrique de Miguel Fernández i Sr. Vicente Orts Ríos. 

* S'inicien els treballs d'elaboració de l'esborrany de dictamen a l'Avantprojecte de 
Llei, de la Generalitat, d'Autoritat del Professorat. 

 
Data: 14/06/2010 

Principals Assumptes Tractats 

* Prosseguixen i finalitzen els treballs d'elaboració de l'esborrany de dictamen a 
l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, d'Autoritat del Professorat. 
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Data: 16/07/2010 

Principals Assumptes Tractats 

 * El president informa la Junta Directiva que, junt amb altres membres del CES-
CV, va participar en una taula redona en la Universitat de Gandia amb el títol 
“Poder i Economia: la reforma del mercat de treball”. 

* Igualment informa que se li ha convocat per a l'estudi de les Sentències del 
Tribunal Constitucional sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. 

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

 
Data: 22/07/2010 

Principals Assumptes Tractats 

* S'aprova la proposta del Pressupost del CES-CV per a l'any 2011, així com la 
seua remissió a la Conselleria. 

 
Data: 17/09/2010 

Principals Assumptes Tractats 

* S'aprova per unanimitat l'Estat d'Execució del Pressupost del CES-CV 2010. 
 
Data: 07/10/2010 

Principals Assumptes Tractats 

* S'inicien els treballs d'elaboració de l'esborrany de dictamen a l'Avantprojecte de 
Llei, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana. 

 
Data: 14/10/2010 

Principals Assumptes Tractats 

* Prosseguixen els treballs d'elaboració de l'esborrany de dictamen a 
l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana. 

* S'inicien els treballs d'elaboració de l'esborrany de dictamen a l'Avantprojecte de 
Llei, de la Generalitat, dels Serveis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la 
Comunitat Valenciana. 
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Data: 19/10/2010 

Principals Assumptes Tractats 

* Finalitzen els treballs d'elaboració de l'esborrany de dictamen a l'Avantprojecte 
de Llei, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana. 

 
Data: 25/10/2010 

Principals Assumptes Tractats 

* Prosseguixen els treballs d'elaboració de l'esborrany de dictamen a 
l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, dels Serveis de Prevenció, Extinció d'Incendis i 
Salvament de la Comunitat Valenciana. 

 
Data: 05/11/2010 

Principals Assumptes Tractats 

* El president informa que s'ha sol�licitat un dictamen de la proposta de Decret 
pel qual s'aprova l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana. Atés que 
per llei de creació, el CES-CV no pot dictaminar decrets Llei, s'acorda realitzar un 
informe sobre les directrius d'esta Estratègia Territorial de la CV. 

* Finalitzen els treballs d'elaboració de l'esborrany de dictamen a l'Avantprojecte 
de Llei, de la Generalitat, dels Serveis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la 
Comunitat Valenciana. 

 
Data: 10/12/2010 

Principals Assumptes Tractats 

* El president informa que s'ha sol�licitat un dictamen a la Llei de Reforma de la 
Disposició Addicional Primera de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat 
Valenciana pel tràmit d'urgència. S'acorda que siga la Junta Directiva qui elabore 
aquest dictamen. 

* S'inicia l'elaboració de les noves Bases que han de regir els Premis CES-CV per a 
Tesis Doctorals. 

* Es designa a Sr. Pascual Romero Martínez com a vocal representant del sector 
d'Economia Social per al Consell de Ciutadania Corporativa de la Comunitat 
Valenciana. 

* S'inicien els treballs d'elaboració de l'esborrany d'informe sobre l'Estratègia 
Territorial de la Comunitat Valenciana. 

* S'aprova l'Estat d'Execució del Pressupost del CES-CV, 2010. 
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Data: 22/12/2010 

Principals Assumptes Tractats 

* S'inicien els treballs per a l'elaboració de l'esborrany del dictamen de  
'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, per a la Reforma de la Disposició Addicional 
Primera de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana  

 

 

 



CES Comunitat Valenciana 

 

 46 

SESSIONS DE LES COMISSIONS DE TREBALL 
 
SESSIONS DE LA COMISSIÓ DE PROGRAMACIÓ TERRITORIAL I 
MEDI AMBIENT 
 
Data: 07/10/2010 

Principals Assumptes Tractats 

* S'aprova per unanimitat la designació del president i vicepresident de la 
present Comissió. 

* S'inicien els treballs d'elaboració de l'esborrany de dictamen a l'Avantprojecte 
de Llei, de la Generalitat, de Protecció d'Espais Naturals. 

 
Data: 18/10/2010 

Principals Assumptes Tractats 

* S'inicien els treballs d'elaboració de l'esborrany de dictamen a l'Avantprojecte 
de Llei, de Llei de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana. 

* Continuen els treballs d'elaboració de l'esborrany de dictamen a 
l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de Protecció d'Espais Naturals. 

 
 
Data: 04/11/2010 

Principals Assumptes Tractats 

* Finalitzen els treballs d'elaboració de l'esborrany de dictamen a 
l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de Protecció d'Espais Naturals. 



Memòria d’Activitats 2010 

 

 47

SESSIONS DE LA COMISSIÓ DE PROGRAMACIÓ ECONÒMICA 
REGIONAL I PLANES D'INVERSIONS 
 
Data: 08/09/2010 

Principals Assumptes Tractats 

* S'inicien els treballs d'elaboració de l'esborrany de dictamen a l'Avantprojecte de 
Llei, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana. 

 
Data: 13/09/2010 

Principals Assumptes Tractats 

* Continuen els treballs d'elaboració de l'esborrany de dictamen a l'Avantprojecte 
de Llei, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana. 
 
Data: 16/09/2010 

Principals Assumptes Tractats 

* Finalitzen els treballs d'elaboració de l'esborrany de dictamen a l'Avantprojecte 
de Llei, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana. 
 
Data: 07/10/2010 

Principals Assumptes Tractats 

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

 

Data: 19/10/2010 

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. 

 

 



CES Comunitat Valenciana 

 

 48 

SESSIONS DE LA COMISSIÓ DE POLÍTICA INDUSTRIAL 
 
Data: 07/09/2010 

Principals Assumptes Tractats 

* Es designa el president i vicepresident de la present Comissió. 

* S'inicien els treballs d'elaboració de l'esborrany de dictamen a l'Avantprojecte 
de Llei, pel que s'aprova l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat 
Valenciana. 

 
Data: 07/09/2010 

Principals Assumptes Tractats 

* Finalitzen els treballs d'elaboració de l'esborrany de dictamen a 
l'Avantprojecte de Llei, pel que s'aprova l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la 
Comunitat Valenciana. 
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SESSIONS DE LA COMISSIÓ DE RELACIONS LABORALS, 
COOPERACIÓ I OCUPACIÓ 
 
 
AL LLARG DE L'ANY 2010 NO HA SIGUT CONVOCADA ESTA COMISSIÓ 
EN CAP OCASIÓ. 
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SESSIONS DE LA COMISSIÓ DE POLÍTIQUES DE PROTECCIÓ 
SOCIAL 
 
Data: 29/01/2010 

Principals Assumptes Tractats 

* Es designa per unanimitat la presidenta de la present Comissió. 

* Es fixa calendari de reunions per a iniciar els treballs d'elaboració de 
l'esborrany de dictamen a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, Reguladora de 
l'Estatut de les Persones Cooperants Valencianes. 

 
Data: 11/02/2010 

Principals Assumptes Tractats 

* S'inicien els treballs d'elaboració de l'esborrany de dictamen a l'Avantprojecte 
de Llei, de la Generalitat, Reguladora de l'Estatut de les Persones Cooperants 
Valencianes. 

 
Data: 19/02/2010 

Principals Assumptes Tractats 

* Finalitzen els treballs d'elaboració de l'esborrany de dictamen a 
l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, Reguladora de l'Estatut de les Persones 
Cooperants Valencianes. 

 
Data: 26/04/2010 

Principals Assumptes Tractats 

* S'inicien els treballs d'elaboració de l'esborrany de dictamen a l'Avantprojecte de 
Llei, de la Generalitat, de la Joventut de la Comunitat Valenciana. 

 
Data: 28/04/2010 

Principals Assumptes Tractats 

* Finalitzen els treballs d'elaboració de l'esborrany de dictamen a l'Avantprojecte 
de Llei, de la Generalitat, de la Joventut de la Comunitat Valenciana. 
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Data: 08/09/2010 

Principals Assumptes Tractats 

* S'inicien i finalitzen els treballs d'elaboració de l'esborrany de dictamen a 
l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de Relacions Familiars dels fills i filles els 
progenitors dels quals no conviuen. 
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DICTÀMENS EMÉSOS L'ANY 2010 

 

Denominació Dictamen 1/10 a l'Avantprojecte de Llei, de la 
Generalitat, Reguladora de l'Estatut de les 
Persones Cooperants Valencianes 

Remitent Conselleria de Solidaritat i Ciutadania  

Data d'entrada en el CES 18 de gener del 2010 
Elaboració de la proposta de 
dictamen 

Comissió de Polítiques de Protecció Social  

Emissió Ple del 19 de febrer del 2010 
Vots particulars presentats 
al dictamen 

Cap 

 

Denominació Dictamen 2/10 a l'Avantprojecte de Llei, de la 
Generalitat, de Modificació del Text Refós de la 
Llei de Consells Escolars de la Comunitat 
Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 16 
de gener de 1989, del Consell de la Generalitat 
Valenciana 

Remitent Honorable Sr. Conseller d'Educació  
Data d'entrada en el CES 15 de març del 2010 
Elaboració de la proposta de 
dictamen 

Junta Directiva en funcions de Comissió de 
Treball  

Emissió Ple del 29 de març del 2010 
Vots particulars presentats 
al dictamen 

Cap 

 

Denominació Dictamen 3/10 a l'Avantprojecte de Llei, de la 
Generalitat, de la Joventut de la Comunitat 
Valenciana 

Remitent Honorable Sra. Consellera de Benestar Social  
Data d'entrada en el CES 7 d'abril del 2010 
Elaboració de la proposta de 
dictamen 

Comissió de Polítiques de Protecció Social  

Emissió Ple del 3 de maig del 2010 
Vots particulars presentats 
al dictamen 

Cap 
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Denominació Dictamen 4/10 a l'Avantprojecte de Llei, de la 
Generalitat, d'Autoritat del Professorat  

Remitent Honorable Sr. Conseller d'Educació  
Data d'entrada en el CES 31 de maig del 2010 
Elaboració de la proposta de 
dictamen 

Junta Directiva en funcions de Comissió de 
Treball  

Emissió Ple del 15 de juny del 2010 
Vots particulars presentats 
al dictamen 

Cap 

 

Denominació Dictamen 5/10 a l'Avantprojecte de Llei, pel que 
s'aprova l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de 
la Comunitat Valenciana  

Remitent Honorable Sr. Conseller d'Indústria, Comerç i 
Innovació  

Data d'entrada en el CES 3 d'agost del 2010 
Elaboració de la proposta de 
dictamen 

Comissió de Política Industrial  

Emissió Ple del 17 de setembre del 2010 
Vots particulars presentats 
al dictamen 

Cap 

 

Denominació Dictamen 6/10 a l'Avantprojecte de Llei, de la 
Generalitat, de Relacions Familiars dels Fills i 
Filles els Progenitors dels quals no conviuen 

Remitent Honorable Sra. Consellera de Governació  
Data d'entrada en el CES 24 d'agost del 2010 
Elaboració de la proposta de 
dictamen 

Comissió de Polítiques de Protecció Social  

Emissió Ple del 17 de setembre del 2010 
Vots particulars presentats 
al dictamen 

Cap  
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Denominació Dictamen 7/10 a l'Avantprojecte de Llei, de la 
Generalitat, de Comerç de la Comunitat 
Valenciana 

Remitent Honorable Sr. Conseller d'Indústria, Comerç i 
Innovació  

Data d'entrada en el CES 3 de setembre del 2010 
Elaboració de la proposta de 
dictamen 

Comissió de Programació Econòmica Regional i 
Planes d'Inversions  

Emissió Ple del 17 de setembre del 2010 
Vots particulars presentats 
al dictamen 

Cap  

 

Denominació Dictamen 8/10 a l'Avantprojecte de Llei, de la 
Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat 
Valenciana 

Remitent Honorable Sr. Conseller d'Infraestructures i 
Transport  

Data d'entrada en el CES 14 de setembre del 2010 
Elaboració de la proposta de 
dictamen 

Junta Directiva en funcions de Comissió de 
Treball  

Emissió Ple del 21 d'octubre del 2010 
Vots particulars presentats 
al dictamen 

Cap  

 

Denominació Dictamen 9/10 a l'Avantprojecte de Llei, de la 
Generalitat, de Protecció d'Espais Naturals 

Remitent Honorable Sr. Conseller de Medi Ambient, Aigua, 
Urbanisme i Habitatge  

Data d'entrada en el CES 27 de setembre del 2010 
Elaboració de la proposta de 
dictamen 

Comissió de Programació Territorial i Medi 
Ambient  

Emissió Ple del 9 de novembre del 2010 
Vots particulars presentats 
al dictamen 

Cap  
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Denominació Dictamen 10/10 a l'Avantprojecte de Llei, de la 
Generalitat, dels Serveis de Prevenció, Extinció 
d'Incendis i Salvament de la Comunitat 
Valenciana 

Remitent Honorable Sr. Conseller de Governació  
Data d'entrada en el CES 5 d'octubre del 2010 
Elaboració de la proposta de 
dictamen 

Junta Directiva en funcions de Comissió de 
Treball  

Emissió Ple del 9 de novembre del 2010 
Vots particulars presentats 
al dictamen 

Voto particular dels membres del Grup I del CES-
CV, representants de les organitzacions sindicals, 
UGT-PV I CCOO-PV  

 

Denominació Dictamen 11/10 a l'Avantprojecte de Llei de 
Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera i d'Organització de la Generalitat 

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

Data d'entrada en el CES 5 d'octubre del 2010 
Elaboració de la proposta de 
dictamen 

Comissió de Programació Econòmica Regional i 
Planes d'Inversions  

Emissió Ple del 21 d'octubre del 2010 
Vots particulars presentats 
al dictamen 

Cap  
 

 

Denominació Dictamen 12/10 a l'Avantprojecte de Llei, de 
Desenvolupament Rural de la Comunitat 
Valenciana  

Remitent Honorable Sra. Consellera d'Agricultura, Pesca i 
Alimentació  

Data d'entrada en el CES 6 d'octubre del 2010 
Elaboració de la proposta de 
dictamen 

Comissió de Programació Territorial i Medi 
Ambient  

Emissió Ple del 21 d'octubre del 2010 
Vots particulars presentats 
al dictamen 

Cap  
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Denominació Dictamen 13/10 a l'Avantprojecte de Llei de la 
Generalitat per a la Reforma de la Disposició 
Addicional Primera de l'Estatut d'Autonomia de 
la Comunitat Valenciana  

Remitent Honorable Sr. Conseller de Governació  
Data d'entrada en el CES 14 d'octubre del 2010 
Elaboració de la proposta de 
dictamen 

Junta Directiva  

Emissió Ple del 22 de desembre del 2010 
Vots particulars presentats 
al dictamen 

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

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

desenvolupat durant l'any 2010, una important activitat de projecció externa que 
s'ha concretat també en l'establiment de relacions amb distintes institucions i 
entitats. 

 
 

JORNADA DE TREBALL CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 
 

La secretària general de Comité Econòmic i Social de la Comunitat 
Valenciana, Sra. Mª. José Adalil Hinarejos i una delegació del Gabinet Tècnic del 
Comité van assistir el dia 20 de gener del 2010 a la jornada de treball, organitzada 
a València pel Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, sobre els 
aspectes jurídics de les subvencions, amb motiu de la presentació del llibre 
“Comentari a la Llei General de Subvencions i al seu Reglament (Incidència en la 
Generalitat Valenciana)”, el autor del qual és el Sr. Pablo Collado Beneyto, 
advocat de la Generalitat i Cap del Servei de Documentació i Coordinació del 
Consell Jurídic Consultiu. 

 
 

ACTE D'INAUGURACIÓ DEL MUSEU DE LA MAR DE CASTELLÓ 
 

El dia 28 de gener del 2010, el president del CES-CV, Sr. Rafael Cerdá Ferrer 
va assistir a la inauguració del Museu de la Mar de Castelló, situat en els antics 
llavadors del Grau de Castelló, invitat per l'Honorable Sra. Trinidad Miró, 
consellera de Cultura i Esport i per l'Excm. Alcalde de Castelló, Sr. Alberto Fabra. 

 
 

ACTE DE LLIURAMENT DELS PREMIS REI JAUME I 2009 
 

El president del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, Sr 
Rafael Cerdá Ferrer va assistir el dia 4 de febrer del 2010 al solemne acte de 
lliurament dels Premis Jaume I 2009, que va tindre lloc en el Saló Columnari de la 
Llotja dels Mercaders de València, sota la presidència de S.A.R. Els Prínceps 
d'Astúries. 
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ACTE DE PRESENTACIÓ DE “L’ESTUDI DE PROSPECTIVA EN LA 
PROVÍNCIA DE CASTELLÓ, HORITZÓ 2020” 
 

El dia 5 de febrer del 2010, el president del CES-CV va assistir a la Presentació 
de  “L’Estudi de prospectiva en la província de Castelló, Horitzó 2020”en el Saló 
de Recepcions de l'Excma. Diputació de Castelló. 

 
 

ACTE DE LLIURAMENT DELS “PREMIS DEL CES-CV PER A TESIS 
DOCTORALS, CONVOCATÒRIA 2008” I PRESENTACIÓ DE LES BASES 
D’AQUESTS PREMIS DE LA CONVOCATÒRIA 2009 
 

L'acte de lliurament dels “Premis del CES-CV per a Tesis Doctorals, 
Convocatòria 2008”, es va celebrar el dia 19 de febrer del 2010 en la Casa dels 
Caragols, seu de Generalitat a Castelló . Aquest premis van recaure en els Sr. 
Alberto Delfín Arrufat Cárdava, Sra. Mª Dolores Furió Ortega i Sra. Gracia María 
Ibáñez Román, pels seus respectius treballs “L'acció exterior de les comunitats 
autònomes: una anàlisi particular de la Comunitat Valenciana”, “Assajos sobre el mercat 
espanyol de l'electricitat” i “El disseny industrial: Concepte i fonaments de la seua 
protecció jurídic privat”. 

Així mateix, van ser presentades en aquest acte les bases dels “Premis del 
CES-CV per a Tesis Doctorals, Convocatòria 2009”, els tríptics de les quals han 
sigut distribuïts per les universitats i per les Institucions valencianes, a més de les 
biblioteques públiques de la nostra Comunitat de municipis de més de 25.000 
habitants i Consells Econòmics i Socials autonòmics.  

 
 

PARTICIPACIÓ EN EL CURS DE DRET PARLAMENTARI ORGANITZAT 
PER LES CORTS I LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
 

El president del CES-CV va participar com a ponent el passat dia 23 de febrer 
del 2010 en el Curs de Dret parlamentari organitzat per Les Corts i la Universitat 
de València, la ponència de la qual va versar sobre el paper del Comité Econòmic 
i Social de la Comunitat Valenciana, com a òrgan de participació dels agents 
socials i de la societat valenciana en general. Aquesta conferència va ser 
impartida en el saló d’actes de la Facultat de Dret de València. 
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ACTE ACADÈMIC DEL XIX ANIVERSARI DE LA CREACIÓ DE LA 
UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ 
 

En data 26 de febrer del 2010, el president del CES-CV va assistir a l'Acte 
Acadèmic Commemoratiu del XIX Aniversari de la Creació de la Universitat 
Jaume I de Castelló, desenvolupat en el Paranimf de la Universitat, Campus de 
Riu Sec. En aquest acte es va procedir al lliurament de premis i distincions per 
part del Consell Social, clausurant-se el mateix amb la Intervenció de l'Orfeó 
Universitari i l'Orquestra de Cambra. 

 
 

ACTE DE LLIURAMENT DE LA MEDALLA DE PLATA DEL CONSELL 
VALENCIÀ DE CULTURA A LA FUNDACIÓ ESTHER KOPLOWITZ  
 

El dia 2 de març del 2010 el president del CES-CV, invitat pel president del 
Consell Valencià de Cultura, Sr. Santiago Grisolía, va assistir al lliurament de la 
Medalla de Plata d'esta Institució a la Fundació Esther Koplowitz, en 
reconeixement a la gran aportació humanitària i científica que desenvolupa esta 
entitat. L'acte va comptar amb la presència d'autoritats autonòmiques, 
provincials i locals, així com representants de les distintes Institucions de la 
Generalitat i dels sectors econòmics i socials de la Comunitat Valenciana. 

 
 

ACTES INSTITUCIONALS AMB MOTIU DE LES FESTES FUNDACIONALS 
DE LA MAGDALENA DE CASTELLÓ  
 

Amb motiu de les Festes Fundacionals de la Magdalena de la ciutat de 
Castelló, celebrades durant els dies 6 a 14 de març del 2010, el president del CES-
CV va participar en distints actes institucionals celebrats al llarg d'estos dies. 
Destaquen l'assistència al Menjar de les Delegacions, al tradicional Sopar del Dia 
de la Província, a la Recepció d'Autoritats en l'Excm. Ajuntament i la participació 
en l'Eixida de Romeria de les Canyes i Acte Homenatge al Rei Jaume I. 

 
 

JORNADA SOBRE “LLEI DE PRÀCTIQUES COMERCIALS DESLLEIALS DE 
LES EMPRESES EN LES SEUES RELACIONS AMB ELS CONSUMIDORS” 
 

La secretària general del CES-CV i els tècnics del Comité, Carmelo Arnás 
Serrano i Vicent J. Frías van assistir a València el dia 11 de març del 2010 a la 
jornada organitzada per la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana i la 
Fundació ESTEMA, sota el títol “Llei de pràctiques comercials deslleials de les 
empreses en les seues relacions amb els consumidors”. En aquesta jornada es va 
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sotmetre a estudi la Llei 29/2009, de 30 de desembre, per la que es modifica el 
règim legal de la competència deslleial i de la publicitat per a la millora de la 
protecció dels consumidors i usuaris, amb especial incidència en les pràctiques 
enganyoses i abusives. 

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

El dia 14 d'abril del 2010 es va celebrar l'acte de reconeixement de la 
Universitat Jaume I de Castelló (UJI) als cooperadors en pràctiques, sent el CES-
CV una de les empreses que des de l'any 1997 col�labora amb esta universitat en 
la formació dels seus alumnes, els quals en funció de la seua titulació, tenen 
encomanat la realització d'una sèrie d'hores d'estada en pràctiques “practicum”, 
requisit previ a l'obtenció de la llicenciatura. El tècnic del CES-CV, José Juan 
López Pérez-Fusta va participar en este acte de reconeixement, arreplegant el 
diploma acreditatiu com a entitat col�laboradora. 

 
 

REUNIÓ DE TREBALL DE L'AGÈNCIA VALENCIANA D'AVALUACIÓ I 
PROSPECTIVA 
 

El president del CES-CV, Sr. Rafael Cerdá Ferrer, va participar en la reunió de 
treball de l'Agència Valenciana d´Avaluació i Prospectiva (AVAP), celebrada el 
dia 19 d'abril del 2010 en la delegació del Consell a Castelló, per a donar 
continuïtat a la fase de seguiment (Fase Sisena) de l'Estudi de Prospectiva de 
l'AVAP per a la província de Castelló, horitzó 2020.   

 
 

ACTE INSTITUCIONAL CELEBRACIÓ DEL DIA DE LES CORTS 
 

El dia 23 d'abril del 2010, el president del CES-CV, invitat per la seua 
presidenta, va assistir a l'Acte Institucional amb motiu de la Celebració del Dia 
de Les Corts, celebrat al Palau de Benicarló i a la posterior recepció celebrada en 
els jardins de la seu parlamentària. 

 
 

SEMINARI “L'ESTRATÈGIA DE CREIXEMENT A PARTIR DE 2010 EN UNA 
EUROPA EN CANVI” 
 

Durant els dies 29 i 30 d'abril del 2010, el president i la secretària general del 
CES-CV van assistir a Madrid al Seminari “L'estratègia de creixement a partir de 
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2010 en una Europa en canvi”, organitzat pel Consell Econòmic i Social 
d'Espanya i celebrat en el Saló d'Actes d'esta Institució. Aquest seminari va 
comptar amb les intervencions de representants del Comité Econòmic i Social 
Europeu, i dels Consells Econòmic i Socials dels Països Baixos, Hongria, França, 
Grècia, Bulgària, Luxemburg i Itàlia, entre altres. 

 
 

ACTE DE LLIURAMENT DE LA XIII EDICIÓ DEL PREMI FEVES A LA 
“TRAJECTÒRIA EMPRESARIAL” 
 

Una delegació del Gabinet tècnic del CES-CV va assistir, en data 29 d'abril del 
2010, al Consell General de FEVES-FESAL i al lliurament de la XIII Edició del 
Premi FEVES a la “Trajectòria empresarial”. Aquest acte va comptar amb 
l'assistència de representants de les Societats Laborals de la Comunitat 
Valenciana i de les associacions autonòmiques de CONFESAL, representants de 
la Generalitat, així com de representants de col�legis professionals, agents 
econòmics i socials i entitats financeres. 

 
 

ACTE DE PRESENTACIÓ DEL PLA D'INFRAESTRUCTURES 
ESTRATÈGIQUES PER A LA COMUNITAT VALENCIANA 2010-2020 
 

La secretària general del CES-CV, Sra. Mª. José Adalil Hinarejos, va assistir el 
dia 6 de maig del 2010 a l'acte de presentació del Pla d'Infraestructures 
Estratègiques per a la Comunitat Valenciana 2010-2020, celebrat en el Palau de la 
Generalitat, sota la presidència del Molt Honorable President de la Generalitat, 
Sr. Francisco Camps Ortiz i de l'Honorable Conseller d´Infraestructures i 
Transport, Sr. Mario Flores Lanuza. 

 
 

PRIMERA TROBADA ANUAL DELS CONSELLS ECONÒMICS I SOCIALS 
AUTONÒMICS 
 

 Durant els dies 6 i 7 de maig del 2010, va tindre lloc a Eivissa, la Primera 
Trobada Anual dels Consells Econòmics i Socials autonòmics i va correspondre 
la seua organització al CES dels Illes Balears. Durant les dos jornades, en les que 
va participar el president del CES-CV, es va analitzar, entre altres, la viabilitat 
d'un programa de cooperació entre tècnics documentalistes dels CES, els efectes 
de la crisi econòmica en les comunitats autònomes i possibles polítiques per a 
fer-li front, i la relació entre els CES i les administracions públiques, organismes i 
entitats d'àmbit estatal en matèria de transferència i cessió d'informació 
estadística rellevant i sensible en els àmbits competencials dels CES. 
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ACTE DE PRESENTACIÓ DEL LLIBRE BLANC D'INFRAESTRUCTURES DE 
L'ARC MEDITERRANI 
 

El 7 de maig del 2010, la secretària general del CES-CV va assistir a València a 
l'acte de presentació del Llibre Blanc d'Infraestructures de l'Arc Mediterrani, 
celebrat en el Palau de Congressos de la capital del Túria. L'objectiu del llibre és 
la realització d'un diagnòstic de les necessitats, principalment de transport, a més 
d'una proposta d'estratègies referents a transports i serveis, models de 
finançament, gestió i explotació. 

 
 

ACTES COMMEMORATIUS DEL XXV ANIVERSARI DE LA CREACIÓ DE 
LA SINDICATURA DE COMPTES 
 

El president del CES-CV va participar el dia 11 de maig del 2010 en els Actes 
Commemoratius del XXV Aniversari de la creació de la Sindicatura de Comptes, 
tercera Institució de la Generalitat creada després de Les Corts i del Govern 
Valencià. L'esdeveniment es va desenvolupar en el Palau de Benicarló, seu de 
Les Corts, amb una taula redona, un acte institucional de lliurament d'insígnies, 
reconeixement a les famílies dels que van estar vinculats amb esta Institució, 
lliurament del VII premi d'investigació “Mestre Racional” i la impartició de la 
conferència “La glòria del barroc” pel comissari de l'exposició, Sr. SR. Felipe 
Garín. 

 
 

ACTE D'INAUGURACIÓ DEL NOU INSTITUT VALENCIÀ DE 
SEGURETAT PÚBLICA I EMERGÈNCIES 
 

La secretària general del CES-CV, invitada per l'Honorable Conseller de 
Governació, Sr. Serafín Castellano Gómez, va assistir a la Inauguració del nou 
Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE), celebrat en data 
26 de maig del 2010, en el Complex Educatiu de Cheste i ubicat en la carretera de 
Madrid.  

 
 

APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA SOBRE LA SITUACIÓ 
SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE 2009 
 

El dia 28 de maig del 2010, el Ple del CES-CV aprovava, per unanimitat, la 
“Memòria Anual del CES-CV sobre la situació socioeconòmica i laboral de la 
Comunitat Valenciana 2009”, elevant aquesta al Govern i a Les Corts, donant així 
compliment al precepte legal establit en la Llei de Creació d'esta Institució.  



Memòria d’Activitats 2010 

 

 65

JORNADA “LA BARCELONA DEL SEGLE XXI: NOUS MARCS 
TERRITORIALS I ECONÒMICS” 
 

En data 31 de maig del 2010, el president del CES-CV, acompanyat de la 
secretària general, va participar a Barcelona, en la Jornada Organitzada pel CES 
de Barcelona que, sota el títol “La Barcelona del segle XXI: Nous marcs 
territorials i econòmics”, es va desenvolupar amb motiu del 150 aniversari del 
Plan Cerdá, nou modelo urbanístic per a la ciutat de Barcelona, dissenyat per a 
donar resposta a les necessitats desenvolupament del model econòmic i 
industrial de la Ciutat Comtal. L'acte es va celebrar en la Capilla de Santa Àgata, 
situada en la Plaça del Rei de Barcelona. 

 
 

ACTE DE PRESENTACIÓ DE “L’ESTRATÈGIA ENFRONT DEL CANVI 
CLIMÀTIC, VALÈNCIA 2020” 
 

La secretària general del CES-CV va assistir a València en data 4 de juny del 
2010 a la Presentació de “L’estratègia enfront del canvi climàtic, València, 2020”, 
organitzada per l'Ajuntament de València, sota la presidència de la seua Excma. 
Alcaldessa, Sra. Rita Barberá Nolla i de la Regidora de qualitat mediambiental, 
energies renovables, canvi climàtic i cicle integral de l'aigua, Sra. Mª. Ángeles 
Ramón Llin. Aquest acte es va celebrar en el Saló Rodrigo, del Palau de la Música 
de València. 

 
 

JORNADA SOBRE “CLAUS PER A MILLORAR EL FUNCIONAMENT DE 
LA CADENA ALIMENTÀRIA” 
 

El tècnic del CES-CV, Carmelo Arnás Serrano, va assistir el dia 4 de juny del 
2010 a la Jornada organitzada per l'Associació Valenciana d'Agricultors (AVA-
ASAJA) en col�laboració amb el Comité Econòmic i Social Europeu 
(CESSAMENT) “Claus per a millorar el funcionament de la cadena alimentària”, 
celebrada en l'Hotel Ayre Astoria Palace de València. Per a la inauguració de la 
jornada es va comptar amb la presència del Molt Honorable President de la 
Generalitat, Sr. Francisco Camps Ortiz, participant en la mateixa diversos 
representants de la Comissió Europea, del Ministeri d'Agricultura, catedràtics de 
la Universitat de València i directors generals de distintes organitzacions del 
sector alimentari. 
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SISENA EDICIÓ DELS PREMIS “PEPE MIQUEL” DEL COOPERATIVISME 
VALENCIÀ 
 

La secretària general del CES-CV i una delegació del Gabinet Tècnic van 
assistir el dia 8 de juny del 2010 a la Sisena Edició dels Premis Pepe Miquel del 
Cooperativisme Valencià, organitzat per la Confederació de Cooperatives de la 
Comunitat Valenciana i que va comptar amb la presència, entre altres autoritats, 
del Delegat del Govern en la Comunitat Valenciana, Il�lm. Sr. Ricardo Peralta i de 
la consellera d´Agricultura, Pesca i Alimentació, Honorable Sra. Maritina 
Hernández. 

 
 

ACTE COMMEMORATIU DE FI DE CURS DE L'ASSOCIACIÓ 
PROVINCIAL DE MESTRESSES DE CASA I CONSUMIDORS (TYRIUS 
VALÈNCIA) 
 

En data 10 de juny, la secretària general del CES-CV, va participar en l'Acte 
Commemoratiu de Fi de Curs de l'Associació Provincial d'Ames de Casa i 
Consumidors (Tyrius València), celebrat a València i Alzira i que va comptar 
amb la presència de la representant d'esta associació en el CES-CV, Sra. Asunción 
Francés Camarena. 

 
 

ACTE EMPRESARIAL “HOMENATGE A LES EMPRESES DE LA 
PROVÍNCIA DE CASTELLÓ”  
 

El dia 10 de juny del 2010 es va celebrar al Palau de Congressos de Castelló, 
l'acte empresarial “Homenatge a les empreses de la província de Castelló”, 
organitzat per la Confederació d'Empresaris de Castelló (CEC) i que va comptar 
amb la presència del Molt Honorable President de la Generalitat, Sr. Francisco 
Camps Ortiz i a la que va assistir en la seua condició de president del CES-CV, 
Sr. Rafael Cerdá Ferrer. 

 

 

CONFERÈNCIA-DESDEJUNI INFORMATIU DEL FÒRUM DE LA NOVA 
SOCIETAT 
 

El dia 11 de juny del 2010, la secretaria general del CES-CV va assistir a la 
Conferència-desdejuni informatiu del Fòrum de la Nova Societat amb la 
presidente del Consell Escolar de l’Estat, Sra. Carmen Mestre. L'acte, organitzat 
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per Nova Economia Forum i amb el patrocini d'Abertis i Fundació Abertis, es va 
celebrar en l'Hotel Ritz de MadriSr. 

 
 

PRESA DE POSSESSIÓ DELS TRES SÍNDICS DE COMPTES 
 

En data 15 de juny del 2010, el president del CES-CV va acudir a la presa de 
possessió dels tres Síndics de Comptes que constituïxen el Consell de la 
Sindicatura de Comptes, celebrada en el Saló dels Espills de Les Corts, de 
València. En aquest acte va prendre possessió com a president d'esta Institució, 
Sr. Rafael Vicente Queralt, sent els altres dos síndics, Sra. Marcela Miró Pérez i 
Sr. Antonio Mira-Perceval Pastor. 

 
 

AUDIÈNCIA ORGANITZADA PEL CES EUROPEU 
 

El dia 28 de juny del 2010, el president, la secretària general i una delegació de 
consellers i personal tècnic del CES-CV van participar en l'Audiència organitzada 
pel Comité Econòmic i Social Europeu (CESSAMENT) bajo el títol “Els sistemes 
comunitaris de marques, dibuixos i models: un valor afegit per als agents del 
comerç local”, celebrada en la seu de l'Oficina d'Harmonització del Mercat 
Interior (OAMI) situada a Alacant. L'Audiència va comptar amb la participació 
de diversos consellers del CES Europeu i del director i director adjunt del 
Departament d'Assumptes Institucionals i Relaciones exteriors de l'OAMI. En 
aquesta audiència es van presentar, així mateix, les activitats exercides pel Centre 
espanyol SOLVIT i va concloure la sessió amb la intervenció del president de 
l'OAMI, Sr. Wubbo de Boer, i la vicepresidenta del CESSAMENT, Sra. Liina Ctra. 

 
 

AUDIÈNCIA AMB EL MOLT HONORABLE PRESIDENT DE LA 
GENERALITAT  

 

En data 30 de juny del 2010, el Molt Honorable President de la Generalitat va 
rebre en audiència privada a una representació de la Junta Directiva del CES-CV, 
encapçalada pel seu president, en la que es va fer entrega d'un exemplar de la 
“Memòria del CES-CV sobre la situació socioeconòmica i laboral de la Comunitat 
Valenciana corresponent a l'exercici 2009”, la qual va ser aprovada pel Ple del 
Comité en la seua sessió extraordinària celebrada en data 28 de maig del 2010. 
Durant l'audiència, el president del CES-CV va informar el Molt Honorable 
President del contingut d'este ampli treball, que distribuït en tres parts arreplega 
la major part indicadors econòmics i sociolaborals de la nostra Comunitat, 
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constituint una important ferramenta de treball i consulta per a professionals i 
docents. 

 
 

ACTE DE PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA SOBRE LA SITUACIÓ 
SOCIOECONÒMICA I LABORAL A ESPANYA 

 

Durant els dies 7 al 9 de juliol del 2010, una representació de consellers del 
CES-CV va assistir a Santander a la presentació de la Memòria sobre la Situació 
Socioeconòmica i Laboral a Espanya, elaborada pel CES d'Espanya. La trobada 
realitzada en el marc dels Cursos d'Estiu de la Universitat Menéndez Pelayo en la 
seua seu de Santander, va comptar amb la participació de diversos consellers, 
pertanyents als tres grups del CES Estatal, i va contar en la seua inauguració amb 
Il�lm. Sr. SR. Marcos Peña, president d'esta Institució.  

 
 

TAULA REDONA “PODER I ECONOMIA: LA REFORMA DEL MERCAT DE 
TREBALL A DEBAT” 

 

El president del CES-CV, Il�lm. Sr. Rafael Cerdá Ferrer, va intervindre com a 
ponent en la Taula Redona “Poder i Economia: La reforma del mercat de treball a 
debat”, celebrada el dia 13 de juliol del 2010 en el marc dels cursos i jornades 
d'estiu organitzades per la Universitat d´Estiu de Gandia. L'acte, celebrat en la 
Casa de la Cultura Marqués González de Quirós de Gandia, va comptar amb la 
participació del Sr. Rafael Montero Gómis, secretari general de CIERVAL, de la 
Sra. Ofelia Vila Hernández, representant sindical de CCOO-PV i del Sr. Francisco 
Javier Ferri Carreres, professor del Departament d'Anàlisi Econòmica de la 
UVEG. 

 
 

ACTE DE PRESENTACIÓ OFICIAL DE LA “MEMÒRIA DEL CES-CV 
SOBRE LA SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA CORRESPONENT A L'EXERCICI 2009 
 

En data 16 de juliol del 2010 tenia lloc l'Acte de presentació oficial de la 
publicació de la Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i Laboral de la 
Comunitat Valenciana, elaborada pel CES-CV, celebrat en la Casa dels Caragols, 
seu oficial de Presidència de la Generalitat a Castelló. Entre els assistents es 
trobaven, el Síndic de Comptes i el president del Consell Jurídic Consultiu, 
consellers del CES-CV, diputats autonòmics, autoritats provincials i locals, i 
professors d'Universitat. En el mateix, el president del CES-CV va realitzar una 
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breu descripció del contingut d'esta Memòria, que en les seues tres Parts 
arreplega diferents indicadors del panorama econòmic, social i laboral de la 
nostra Comunitat i a més va comptar amb l'assistència del director general 
d'Economia, Sr. Eusebio Monzó. 

 
 

ACTE DE CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ PER A L'ESTUDI DE LES 
SENTÈNCIES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE L'ESTATUT 
D'AUTONOMIA DE CATALUNYA 
 

El dia 19 de juliol del 2010, el president del CES-CV va participar en la seua 
condició de membre de la Comissió, en l'Acte de Constitució de la Comissió per a 
l'Estudi de les Sentències del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut 
d'Autonomia de Catalunya, celebrat en les dependències de la Conselleria de 
Governació, sent el president d'esta Comissió l'Honorable Sr.  Serafín Castellano 
Gómez, conseller de Governació. Novament, en data 21 de setembre, va assistir a 
la segona reunió d'esta Comissió. 

 
 

CURS SOBRE “CANVI DE MODEL DE CREIXEMENT: COHESIÓ, 
OCUPAMENT I PRODUCTIVITAT” 
 

La secretària general del CES-CV, Sra. María José Adalil Hinarejos i una 
delegació del Gabinet Tècnic, va assistir a Madrid al Curs “Canvi de model de 
creixement: cohesió, ocupament i productivitat”, organitzat pel CES d'Espanya , 
celebrat en Sant Llorenç l'Escorial durant els dies 19 i 20 de juliol, en el marc dels 
Cursos d'Estiu de la Universitat Complutense de MadriSr. La trobada, en el que 
van participar catedràtics d'Economia Aplicada de distintes universitats, així com 
consellers del CES estatal, tenia com a finalitat contribuir al debat i reflexió d'un 
nou patró de creixement, en la perspectiva de trobar alternatives de 
desenvolupament que podrien dur-se a terme en l'estructura productiva i 
d'ocupació d'Espanya, sense deixar al marge els reptes de la globalització ni 
posar en risc el model actual de benestar. 

 
 

ACTE DE PRESA DE POSSESSIÓ DEL NOU RECTOR DE LA 
UNIVERSITAT JAUME I 
 

En data 23 de juliol del 2010 el president del CES-CV va assistir a l'Acte 
Solemne de Presa de Possessió del nou rector de la Universitat Jaume I de 
Castelló, Excm. I Magnífic Sr. Vicent Climent Jordá, celebrat en el Paranimf d'esta 
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Universitat sota la presidència del Molt Honorable Sr. Francisco Camps Ortiz, 
president de la Generalitat.  

 
 

REUNIÓ DEL PLE DEL CONSELL VALENCIÀ D'UNIVERSITATS I 
FORMACIÓ SUPERIOR 
 

En data 28 de juliol del 2010, el president del CES-CV va assistir en la seua 
condició de membre a una reunió del Ple del Consell Valencià d'universitats i 
Formació Superior, celebrat en la seu de la Conselleria d´Educació, a València. 

 
 

REUNIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DELS PREMI DEL CES-CV PER 
A TESIS DOCTORALS, CONVOCATÒRIA 2009 
 

El dia 6 de setembre del 2010 va tindre lloc a València la segona reunió del 
Tribunal Qualificador dels Premis del CES-CV per a Tesis Doctorals, 
Convocatòria 2009, integrat pels Il�lms. Srs. Sra. Aránzazu Calzada, Sra. María 
Luz Marco, Sr. Enrique de Miguel, Sr. Vicente Orts, i Sr. Rafael Cerdá, en la seua 
condició de president.  

 
 

ENTRADA DE BOUS I CAVALLS 
 

 En data 8 de setembre del 2010, el president del CES-CV, invitat per l'alcalde 
de l'Excm. Ajuntament de Segorbe, Sr. Rafael Calvo Calp, va presenciar la IV 
Entrada de Bous i Cavalls, Festa d'Interés Turístic Internacional, en el marc de les 
Festes de Segorbe, celebrades del 6 al 12 de setembre del 2010. 
 

 
ESMORZAR DE TREBALL SOBRE “EUROPA OPINA” 
 

El dia 30 de setembre del 2010, el president del CES-CV, invitat pel Secretari 
Autonòmic de Relacions amb l'Estat i amb la Unió Europea, Sr. Rafael Ripio 
Navarro, va assistir a l'esmorzar de treball que baix el nom “Europa Opina”, 
reunix a un grup d'especialistes de la Comunitat Valenciana per a reflexionar 
junt amb un expert europeu, sobre temes europeus amb incidència en la 
Comunitat. El tema abordat durant el dit esmorzar, celebrat en el Casino de 
l'Agricultura de València, va ser “El Corredor Mediterrani: una prioritat 
europea”. En este sentit, la revisió de la Xarxa de Transport Europea per part de 
la Comissió Europea a finals de 2010, reobri la importància d'un corredor 
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mediterrani que permeta connectar tota Europa i que facilite l'enllaç entre ports, 
aeroports i plataformes logístiques. 

 
 

ACTE D'OBERTURA DE L'ANY JUDICIAL 2010-2011 
 

EL president del CES-CV, Il�lm. Sr. Rafael Cerdá Ferrer, va assistir el passat 1 
d'octubre del 2010 al Solemne Acte d'Obertura de l'Any Judicial 2010-2011, 
celebrat en la Ciutat de la Justícia de València. 

 
 

ACTES COMMEMORATIUS DE L’ 9 D'OCTUBRE 
 

El dia 9 d'octubre del 2010, el president del CES-CV, Il�lm. Sr. Rafael Cerdá 
Ferrer va estar presente en l'Acte Institucional i en la Recepció Oficial 
commemoratius del Dia de la Comunitat Valenciana, celebrats en el Palau de la 
Generalitat a València. 

 
 

SESSIÓ PLENÀRIA DE L'ALT CONSELL CONSULTIU EN I+D+i 
 

En data 15 d'octubre, el president del Comité Econòmic i Social de la 
Comunitat Valenciana va assistir a la Sessió Plenària de l'Alt Consell Consultiu 
en I+D+i de la Presidència de la Generalitat, celebrat en el Saló de Corts del Palau 
de la Generalitat i que anà presidit pel Molt Honorable President de la 
Generalitat, Sr. Francisco Camps. 

 
 

ACTE DE PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “REFLEXIONS SOBRE LA 
VIOLÈNCIA” 
 

La secretària general del CES-CV, Sra. Mª José Adalid Hinarejos, va assistir a 
València a l'acte de presentació del llibre “Reflexions sobre la violència”, celebrat 
el passat 18 d'octubre del 2010 i organitzat per la Universitat Internacional 
Valenciana (VIU), el Centre Reina Sofía i S. XXI Editors. 

 
 

JORNADA ANUAL COMMEMORATIVA DEL DIA MUNDIAL DEL 
COOPERATIVISME 
 

Una delegació del gabinet tècnic del CES-CV va assistir a la Jornada Anual 
Commemorativa del Dia Mundial del Cooperativisme, organitzada per la 
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Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, i celebrada a Castelló 
en data 19 d'octubre del 2010. 

 
 

ÚLTIMA REUNIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DELS PREMIS CES-
CV PER A TESIS DOCTORALS, CONVOCATÒRIA 2009 
 

En data 26 d'octubre del 2010 va tindre lloc a València l'última reunió del 
Tribunal Qualificador dels Premis del CES-CV per a Tesis Doctorals, 
Convocatòria 2009, integrat pels Il�lms. Srs. Sra. Aránzazu Calzada, Sra. María 
Luz Marco, Sr. Enrique de Miguel, Sr. Vicente Orts, i Sr. Rafael Cerdá, en la seua 
condició de president. El Tribunal, després d'un minuciós examen dels treballs 
presentats en esta edició, va decidir, per unanimitat, declarar deserts els Premis, 
agraint als doctorands la seua participació en els mateixos, que després de 15 
edicions suposen ja un referent en la divulgació de les matèries en què el Comité 
desenrotlla les seues funcions. 

 
 

II TROBADA ANUAL DE CONSELLS ECONÒMICS I SOCIALS 
AUTONÒMICS 
 

Durant els dies 28 al 29 d'octubre del 2010 va tindre lloc el II Trobada Anual 
dels Consells Econòmics i Socials autonòmics, organitzada en esta ocasió pel CES 
d'Illes Balears i celebrat a Menorca, assistint en representació del CES de la 
Comunitat Valenciana, Sr. Rafael Cerdá Ferrer, president d'esta Institució.  

 
 

ESCOLA D’ESTIU 2010 UGT-PV 
 
Una delegació del CES-CV encapçalada per la secretària general, Mª. José 

Adalid Hinarejos junt amb els tècnics Carmelo Arnás Serrano i Vicent J. Frías 
Diago va assistir durant els dies 27 a 29 d'octubre del 2010, a l'Escola d'Estiu 2010 
UGT-PV, en l'Escola de Formació Vicent Redolat del Parc Tecnològic de Paterna, 
que va versar sobre “Un nou model sostenible per al 2020” i a la que van assistir 
entre altres ponents, Cándido Méndez, secretari general de la UGT, Sr. Esteban 
Morcillo, rector de la Universitat de València i Conrado Hernández, secretari 
general de la UGT-PV. 
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ACTE DE PRESENTACIÓ SOBRE “ESTRATÈGIA DE POLÍTICA 
INDUSTRIAL 2010-2015” 
 

En data 2 de novembre del 2010, el president del CES-CV, invitat pel 
president de la Generalitat, va assistir a la presentació de l'Estratègia de la 
Comunitat Valenciana per a la Innovació, la Internacionalització i la 
Competitivitat Empresarial: “Estratègia de Política Industrial 2010-2015”, acte 
celebrat en el Palau de la Generalitat. 

 
 

LLIURAMENT DELS PREMIS AL RENDIMENT ACADÈMIC 
 

El dia 3 de novembre del 2010, el president del CES-CV, invitat pel president 
de la Generalitat, va assistir a l'acte de Lliuramet dels Premis al Rendiment 
Acadèmic, celebrat en el Saló de Corts del Palau de la Generalitat. 

 
 

II JORNADA EMPRESARIAL “PER UNA EMPRESA MÉS COMPETITIVA 
EN UN MERCAT GLOBAL” 
 

El president i una delegació de consellers i Gabinet Tècnic del CES-CV va 
assistir el dia 11 de novembre del 2010 a la II Jornada Empresarial “Per una 
empresa més competitiva en un mercat global”, organitzada per la Confederació 
d'Organitzacions Empresarials de la Comunitat Valenciana (CIERVAL) i 
celebrada en el Saló d'Actes de la seu d'esta organització a València.  

 
 

PRESA DE POSSESSIÓ DEL PRESIDENT DEL CES DEL REGNE 
D'ESPANYA 
 

En data 15 de novembre del 2010, el president del CES-CV va assistir a 
Madrid a la Presa de Possessió com a president del Consell Econòmic i Social del 
Regne d'Espanya del Sr. Marcos Peña López, celebrada en el Saló de Plens de la 
seu d'esta Institució. 

 
 

LLIURAMENT DELS PREMIS JAIME I 2010 
 

En data 25 de novembre del 2010, el president del CES-CV va assistir al 
Solemne Acte de Lliurament dels Premis Rei Jaume I 2010, que sota la 
presidència de Sa Altesa Reial la infanta Margarita i l'Excm. Sr. Carlos Zurita, 
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Ducs de Sòria, es van desenvolupar en el Saló Columnari de la Llotja dels 
Mercaders de València. 

 
 

LLIURAMENT DE LA X EDICIÓ DELS PREMIS FEMEVAL 
 

La secretària general del CES-CV, Sra. Mª. José Adalid Hinarejos va assistir el 
dia 25 de novembre del 2010 a l'Acte de Lliurament de la X Edició dels Premis 
FEMEVAL (Federació Empresarial Metal�lúrgica Valenciana), celebrat en el 
Paranimf de la Universitat de València.  

 
 

JORNADA L'EUROREGIÓ DE L'ARC MEDITERRANI, PORTA D'EUROPA  
 

El dia 1 de desembre del 2010, una delegació del CES-CV, encapçalada pel 
vicepresident, Sr. Manuel Picó Tormo i el conseller Sr. Juan José Ortega Sánchez, 
junt amb els tècnics del CES-CV, Angela Corró Tormo, José Juan López Pérez-
Madero, Luis A. Montero Cuesta i Vicent J. Frías Diago va assistir a Brussel�les a 
la Jornada “L'Euroregió de l'Arc Mediterrani, porta d'Europa”, celebrada en el 
Parlament Europeu i organitzada per l'Institut d'Economia i Empresa Ignasi 
Villalonga. El motiu de la jornada era presentar el Manifest a favor del 
reconeixement de l'arc mediterrani perquè les institucions comunitàries declaren 
al corredor multimodal de l'arc mediterrani com un dels projectes prioritaris de 
la xarxa de transport transeuropeu, sent a més complementari d'altres projectes 
que ja s'han establit com prioritaris en la Península Ibèrica.  

 
 

ACTE DE PRESA DE POSSESSIÓ DE LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
 

En data 13 de desembre del 2010, el president del CES-CV va assistir al 
Solemne Acte de Presa de Possessió de l'Excma. Sra. Pilar de la Oliva Marrades 
com a presidenta del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, 
celebrada en la Sala de Vistes del Palau de Justícia de València.  
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PUBLICACIONS 
 

En la pàgina web del CES-CV www.ces.gva.es apareix, dins de l'apartat 
d'informació, el llistat de publicacions que edita el propi Comité. 

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

Comunitat Valenciana celebrada el dia 10 de març del 2010 es va aprovar la 
“Memòria d'Activitats de 2009”, publicant-se posteriorment, a fi de difondre en 
l'àmbit de la nostra Comunitat les activitats exercides pel CES-CV durant l'any 
2009.  

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

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

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

l'article 3.6 que el Comité té entre les seues funcions elaborar, dins dels cinc 
primers mesos de cada any, una Memòria en què s'exposen les seues 
consideracions sobre la situació socioeconòmica i laboral valenciana. Així, en la 
sessió del Ple del Comité celebrada a Castelló el dia 28 de maig del 2010 es va 
aprovar per unanimitat la “Memòria sobre la Situació Socioeconòmica i Laboral de la 
Comunitat Valenciana 2009”. 

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

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

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

iniciar, amb l'objecte de publicar els treballs premiats, la “Col�lecció Economia i 
Empresa”, on a més d'estos premis es poden publicar altres treballs d'interés 
científic per al Comité.  

 
Durant l'any 2010, no s'ha publicat cap títol d'esta col�lecció, ja que el premi es 

va declarar desert. 
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Així mateix i dins de la preocupació del CES-CV per contribuir al debat de 
matèries competència del mateix, es va començar a distribuir durant l'any 1996 la 
“Revista de Treball, Economia i Societat”. La periodicitat de la mateixa era 
bimensual i els punts bàsics que la revista abordava eren el panorama econòmic 
de la Comunitat Valenciana, les col�laboracions especials de la doctrina i les 
anàlisis de les sentències de la Sala del Social del Tribunal Superior de Justícia de 
la Comunitat Valenciana. 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 2010 és el 58, corresponent a octubre del 2010. 
 
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 utilizarlo. 

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

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

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

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

per a la inserció d'informació sobre el comportament de variables 
socioeconòmiques en la “Revista de Treball, Economia i Societat” que 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 semblen de major interés, entre les 

que es troben les següents:  
 
• Temes per al Debat 
• Lex Nova (La Revista) 
• Cauces. Quaderns del Consell Econòmic i Social d'Espanya 
• Unió (Revista de U.G.T.) 
• Noticies Sindicals (CC.OO.-P.V.) 
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• 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 Cámara (Revista de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 

Navegació de València) 
• Butlletí Informatiu de la Fundació d'Estudis Borsaris i Financers 
• Notícies SGR (Societat de Garantia Recíproca) 
• Revista de la CEV (Confederació d'Empresaris de València). Canvia a 

partir de juny del 2009 per la Revista En Clau Empresarial 
• CEC Butlletí Informatiu de la Confederació d'Empresaris de Castelló 
• Espais (Revista Col�legi Oficial de Graduats Socials de València) 
• La Cámara Informa (Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de 

Castelló) 
• CES Info (Publicació mensual del Comité Econòmic i Social Europeu) 
• CEPES Quaderns d'Economia Social 
• Notícies IVIE 
• Regions i Municipis d'Europa (Butlletí d'Informació del Comité de les 

regions) 
• EESC Info (The European Economic and Social Committee) 
• Camp València (COAG-Unió de Llauradors) 
• Agricultors i Ramaders (AVA-ASAJA) 
• Butlletí d'Informació Agrària. Conselleria d'Agricultura, Pesca i 

Alimentació 
• Noticies Turisme (Agència Valenciana del Turisme) 
• Vox UJI (Periòdic de la Universitat Jaume I de Castelló) 
• Tràfic. Seguretat Viària 
• Noticiari ECISA 
• Capital Humà. (IVIE-Bancaja) 
• Més Prop. La revista de correus amb solucions per a l'empresa 
• Quaderns del Voluntariat. Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat de la 

C.V. 
• Butlletí Informatiu de CONSUM 
• Espai Cooperatiu (Federació Valenciana d'Empreses Cooperatives de 

Treball Associat) 
• Economia Social (Confesal) 
• Conjuntura Econòmica Valenciana (Conselleria d'Economia, Hisenda i 

Ocupació) 
• Revista de Jurisprudència (El Dret Editors) 
• Advocats (Revista del Consell General de l'Advocacia Espanyola) 
• Mutualitat de l'Advocacia 
• ASAJA. Centre Provincial de Jóvens Agricultors d'Alacant 
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• Federació. La revista de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies 
• 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 quinzenal del Col�legi d'Economistes de València 
• Els economistes opinen. Col�legi Economistes de València 
• Quaderns de l’IVAM 
• GV Comunitària. Revista Europea de la Direcció General d'Economia de 

la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació de la Generalitat 
Valenciana 

• Revista IVEFA (Institut Valencià per a l'estudi de l'empresa familiar) 
• DAS. Revista d'Acció Social de la Diputació de Castelló 
• C, Revista Cultural de la Diputació Provincial de Castelló 
• Agrària Comunitat Valenciana. Revista d'Informació Agroalimentària 
• Adreça i Estratègia 
• Empresa i treball.coop. El periòdic de les Cooperatives de treball 
• Revista de Biomecànica. Institut de Biomecànica de València 
• Butlletí. Fundació BBVA 
• 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. Caja Espanya 
• Auditoria Pública 
• Relacions Laborals. Revista Col�legi Oficial Graduats Socials de València 
• Revista Valenciana d'Economia i Hisenda. Conselleria d'Economia, 

Hisenda i Ocupació 
• Cesser Ware 
• Win empresa 
• News (Revista de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació) 
• Indicadors socioeconòmics i laborals. Consell de Treball Econòmic i Social 

de Catalunya 
• Butlletí. Observatori de la negociació col�lectiva. Comissió Consultiva 

Nacional de Convenis Col�lectius 
• Les Aules. Revista d'Informació de la Diputació Provincial de Castelló 
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• CES Basc. Butlletí Informatiu Trimestral 
• Use activa. Revista d'informació del Servici Públic d'Ocupació del 

Principat d'Astúries 
• IFA. Institució Firal Alacantina 
• Premier. La revista exclusiva per a usuaris Premier de Sage 
• RTVV. La Revista 
• Intersindical. Quaderns de l'Administració Pública Valenciana 
• Abertis 
• Revista IO (Intermon Oxfam) 
• Butlletí Informatiu del sector turístic de la Comunitat Valenciana 
• Revista ConsUCE. UCE de la Comunitat Valenciana 
• Fusta i Moble en formació. Revista de Confemadera i Federmueble 
• Revista de La Unió Musical de Llíria 
• El lligall. Revista de l'il�lustre Col�legi d'Advocats de València 
• Abante. Revista de Patrimoni Cultural Valencià 
• Professions 
 
Finalment i pel que fa a estudis de caràcter científic es reben les obres 

publicades en la “Col�lecció Estudis” que edita el CES d'Espanya, la col�lecció “d’ 
Informes i Estudis. Relacions Laborals” publicats per la Comissió Consultiva 
Nacional de Convenis Col�lectius, així com treballs monogràfics de la Fundació 
Bancaixa, com el realitzat sobre Capital Humà, a més d'altres estudis interessants 
com la doctrina legal del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, 
l'Anuari Econòmic de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló i 
les monografies editades per la Fundació Professor Manuel Broseta. 

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

Documentació, es va realitzar petició a una sèrie d'institucions perquè remeteren 
obres del seu fons editorial, entre estes destaquen Les Corts Valencianes, el 
Consell Valencià de Cultura, la Universitat Jaume I, la Fundació Caixa Castelló-
Bancaixa, la Fundació Bancaixa, la Fundació Universitat-Empresa de la 
Universitat Jaume I de Castelló i la Diputació de Castelló. 
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CAPÍTOL V  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓ DE RECURSOS PERSONALS 
I MATERIALS 
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EL PRESSUPOST 
 

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

 
La Llei 13/2009, de 29 de desembre del 2009, de la Generalitat Valenciana, de 

Presupuestos per a l'exercici de 2010, tenint en consideració la proposta 
presentada pel CES-CV, va assignar al Comité una dotació inicial de 994.850 
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 994.850 euros, corresponien 975.920 euros a despeses 

de funcionament: despeses de personal, despeses en béns i serveis, despeses 
financers i transferències corrents, sent la quantitat de 18.930 euros per a 
inversions reales. La dotació global s'ha vist bàsicament reduïda per la 
Generalitat en 14.520 euros, ascendint el total del pressupost per al 2010 a la xifra 
de 980.330 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 aquesta llei li 
encomana. 

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

Privat, està composta en l'actualitat per cinc assessors amb lloc de Llicenciat 
Superior que formen el Gabinet Tècnic del mateix, que junt amb els quatre 
components de l'equip administratiu sumen el total de 9 de la plantilla en actiu 
del CES-CV. 

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

desembre del 2010.  
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Nivell 2008 2009 2010 
 Fixos Interins Excedència Fixos Interins Excedència Fixos Interins Excedència 

Assessor Tècnic 5 0 0 5 0 0 5 0 0 

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

2 0 1 2 0 1 2 0 1 

Subaltern 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

TOTAL 8 1 2 8 1 2 8 1 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 

 
Les activitats institucionals realitzades pel CES-CV durant tot l'any 2010 que 

s’han adonat en l'apartat tercer d'esta Memòria, han suposat la principal font de 
despeses corrents variables del Pressupost, especialment en els conceptes: 
“Publicacions” i “Despeses diverses i atencions representatives. Propaganda, reunions i 
conferències”. Les principals despeses que s'inclouen en el concepte “Despeses de 
Publicacions” són: la publicació de la Memòria Anual d'Activitats i la Memòria 
sobre la Situació Socioeconòmica i Laboral de la Comunitat Valenciana i la 
Revista de Treball, Economia i Societat que publica el CES-CV, ja que com hem 
dit l'any 2010 tampoc es va realitzar cap publicació de les Tesis Doctorals dels 
premis convocats pel CES-CV. 

SECRETÀRIA GENERAL 
Sra. Mª. José Adalid Hinarejos 

GABINET TÈCNIC SECRETARIA I ADMINISTRACIÓ 

3 Juristes 

2 Economistes 

1 Administratiu 

3 Aux. Administratius 

1 Subaltern 

PRESIDENT 
Sr. Rafael Cerdá Ferrer 

SERVEIS TÈCNICS I ADMINISTRATIUS DEL CES-CV 
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Quant als gastos de funcionament fixos, el major import és el suportat per les 

despeses d'arrendament del local on se situa el CES-CV i manteniment del 
mateix. 

 
 
COMPENSACIONS ECONÒMIQUES PER PARTICIPACIÓ EN ÒRGANS 
CONSULTIUS 

 
El capítol IV del Pressupost del CES-CV arreplega les compensacions 

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

 
 

INVERSIONS EN EQUIPAMENT 
 

Les inversions reals efectuades amb càrrec al capítol VI del Pressupost del 
CES durant l'exercici de 2010 s'han destinat principalment a la dotació 
d'equipament tècnic i informàtic, sempre amb el propòsit d'aconseguir unes 
dependències concordes amb tot el que és necessari per a poder efectuar d'una 
manera òptima les comeses del Comité Econòmic i Social de la Comunitat 
Valenciana. 
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ANNEX 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

25/01/91 

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

14/07/93 

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

06/04/94 

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

09/05/94 

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

05/09/94 

   
DECRETS  DOGV 

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

230/1996, de 10 de desembre  16/12/96 
21/1997, d'11 de febrer  12/02/97 
264/1997, de 21 d'octubre  23/10/97 
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265/1997, de 21 d'octubre  23/10/97 
14/1998, de 24 de febrer  09/03/98 
15/1998, de 24 de febrer  09/03/98 
45/1998, de 15 d'abril  23/04/98 
46/1998, de 15 d'abril  23/04/98 
168/1998, de 8 d'octubre  15/10/98 
48/1999, de 30 de març CESSAMENTS 06/04/99 
183/1999, de 19 d'octubre I 21/10/99 
165/2000, de 31 d'octubre NOMENAMENTS 09/11/00 
95/2001, de 12 de juny  15/06/01 
19/2002, de 8 de febrer  15/02/02 
08/2003, de 4 de febrer  07/02/03 
16/2003, de 4 de març  06/03/03 
188/2003,  de 26 de setembre  29/09/03 
208/2003, de 17 d'octubre  20/10/03 
41/2004, de 26 de març  30/03/04 
169/2004, de 10 de setembre  20/09/04 
51/2006, de 21 d'abril  26/04/06 
125/2006, de 15 de setembre  18/09/06 
126/2006, de 15 de setembre  18/09/06 
161/2006, de 20 d'octubre  23/10/06 
126/2007, de 27 de juliol  30/07/07 
227/2007, de 23 de novembre  26/11/07 
69/2009, de 22 de maig  26/05/09 
97/2009, de 17 de juliol  21/07/09 
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I.2 - LEGISLACIÓ APLICADA EN LA GESTIÓ COMPTABLE I 
PRESSUPOSTÀRIA  
 
TEXT CONTINGUT 

• Llei I.R.P.F.  

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

Contractes del Sector Públic 
 

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

 

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

Indemnitzacions per raó del servei i 
gratificacions per serveis extraordinaris 

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

Reintegrament de transferències 
corrents i de cabdal 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pressupostos de la G.V. per a 1999 

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

Pressupostos de la G.V. per al 2000 

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

Pressupostos de la G.V. per al 2001 

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

Pressupostos de la G.V. per al 2002 

• Llei 12/2002, de 27/12/02 de la Pressupostos de la G.V. per al 2003 
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G.V. 
• Llei 17/2003, de 30/12/03 de la 

G.V. 
Pressupostos de la G.V. per al 2004 

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

Pressupostos de la G.V. per al 2005 

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

Pressupostos de la G.V. per al 2006 

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

Pressupostos de la G.V. per al 2007 

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

Pressupostos de la G.V. per al 2008 

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

Pressupostos de la G.V. per al 2009 

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

Pressupostos de la G.V. per al 2010 
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II. INCIDÈNCIA DELS DICTÀMENS EMESOS PEL CES-CV EN LES LLEIS 
DE LA GENERALITAT VALENCIANA 
 
ESTUDI COMPARATIU DELS DICTÀMENS DEL CES EN LES LLEIS DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA APROVADES DURANT L'ANY 2010 
 
 
Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, d'Administració Electrònica 
de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6.262, de 7 de maig del 2010) 

 
Antecedents 
 
El dia 18 de setembre del 2008 va tindre entrada en la seu del Comité 

Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, escrit de l'Honorable Conseller de 
Justícia i Administracions Publiques, pel que se sol�licitava l'emissió del 
corresponent dictamen preceptiu a l'Avantprojecte de Llei d'Administració 
Electrònica 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. 
 

El dia 26 de setembre del 2008 es va reunir a Castelló en sessió de treball la 
Junta Directiva, en funcions de Comissió, per a elaborar el Projecte de dictamen a 
l'Avantprojecte de Llei d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana. 
A la mateixa va assistir Sr. Marcelino Alonso Robles, director general de 
Modernització i Administracions Públiques, de la Conselleria de Justícia i 
Administracions Publiques, assistit per Sr.. Josep Mª. García Barri, Assessor 
Tècnic de la mencionada Direcció General, explicant el contingut de l'esmentat 
Avantprojecte als membres de la Junta Directiva i responent a les qüestions que li 
anaren plantejades. 

 
Novament, en data 8 d'octubre del 2008, es va reunir a Castelló la Junta 

Directiva per a concloure l'elaboració del Projecte de dictamen, que anà elevat al 
Ple del dia 22 d'octubre del 2008, i aprovat per unanimitat, segons allò que s'ha 
preceptuat en l'article 14.5 del Reglament d'Organització i Funcionament del 
CES-CV. 

 
L'Avantprojecte de Llei que es va dictaminar constava d'una Exposició de 

Motius i un total de 59 articles estructurats en un títol Preliminar i quatre títols 
amb els seus corresponents capítols, tretze Disposicions Addicionals, dos 
Disposicions Transitòries, Disposició Derogatòria Única i huit Disposicions 
Finals. 
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La Llei aprovada va constar de Preàmbul i 57 articles estructurats en un títol 
Preliminar i quatre títols, amb els seus corresponents capítols, dotze Disposicions 
Addicionals, Disposició Derogatòria Única i set Disposicions Finals. 

 
 

Valoració i observacions de caràcter general 
 
El CES-CV opinava que el text normatiu que es va dictaminar regulava una 

matèria tècnica, que comportava una elevada dificultat per a una part important 
dels ciutadans. Per això, el Comité entenia que la terminologia empleada en 
l'Avantprojecte hauria de facilitar la comprensió del seu contingut, evitant l'ús de 
determinats vocables que s'empleaban al llarg de l'articulat, entre altres, 
compartició, interoperabilitat, separabilitat, etc. 
 

 
Observacions a l'articulat 

 
En l'article 2 (Àmbit d'aplicació), el Comité indicava que el contingut de 

l'article 2 de l'Avantprojecte arreplegava l'àmbit d'aplicació de la llei, concretant 
les entitats que estan subjectes a ella. Per la seua banda, les disposicions finals 
primera i segona establien els terminis d'aplicació de la llei, per la qualcosa que el 
CES-CV entenia que no era necessari que l'apartat 1 d'este article es remetera als 
termes assenyalats en les esmentades disposicions. 
 

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

Article 2. Àmbit d'aplicació 
 

“La present llei serà aplicable a: (…).”. 
 
     Respecte a l'article 5 (Definicions), en el punt 1, el CES-CV apuntava que al 
llarg del text normatiu  es feia referència a les “Administracions” o 
“Administracions Públiques”, no quedant clar, en diverses ocasions, si l’esment 
està fet a l'Administració Local, autonòmica o Estatal. Per això, el Comité 
considerava que en cada cas hauria de concretar-se amb claredat l'àmbit 
territorial, evitant així interpretacions errònies. 
 

En la llei l'article té la dicció següent: 
 

Article 5. Definicions 
 

“1. A l'efecte de la present llei, s'entén per “administracions” o “administracions 
públiques”, les administracions, institucions, entitats i corporacions assenyalades en 
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l'apartat 1 de l'article 2 de la present llei, llevat que pel context en què s’esmenten 
s'inferisca un àmbit diferent, ben més estricte o més ampli. 
     
      D’igual manera i amb la mateixa excepció de l'anterior paràgraf, dins del terme 
“entitats” que s'utilitze al llarg de la present llei, s'entendran englobades totes les citades 
o al�ludides en tots els apartats de l'article 2 de la mateixa. 
 
     Als mateixos efectes, s'entendrà per sector públic de La Generalitat el conjunt 
d'entitats esmentades en els apartats 1, lletres a i b i 3, paràgraf primer, de l'article 2 de 
la present llei”. 
 

L'article 12 (Seus electròniques de l'Administració Corporativa), el CES-CV 
proposava que se substituïra el terme “Administració Corporativa” pel de 
“Corporacions de Dret Públic”, tant en el títol d'este article com en el seu 
contingut, considerant-ho més correcte i ajustat al que establix l'article 2.1, 
apartat e) de l'Avantprojecte. 
 

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

Article 12. Seus electròniques de les corporacions de dret públic 
 
“Les seus electròniques dels col�legis professionals, de les càmeres oficials de comerç, 
indústria i navegació o dels seus consells autonòmics, així com la resta de corporacions de 
dret públic de l'àmbit de la Comunitat Valenciana (…)”. 

 
     Sobre l'article 56 (Consell d'Administració Electrònica de la Comunitat 
Valenciana), el Comité indicava que el contingut de l'Avantprojecte de Llei 
mostrava la intenció de crear el Consell d'Administració Electrònica de la 
Comunitat Valenciana, per la qual cosa el CES-CV estimava convenient que 
l'article establira amb claredat que aquest Consell es crearà mitjançant un decret 
del Consell, per tant, proposava substituir l'expressió “podrà crear-se” per “es 
crearà”. 
 
     Així mateix, el Comité considerava oportú arreplegar una breu explicació del 
motiu pel qual s'haurà de respectar la presència dels municipis d'interior en el 
Consell d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana. 
 
     En la llei la redacció és la següent: 
 
Article 57. Consell d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana  
 
     “Mitjançant decret del Consell es crearà i regularà el Consell d'Administració 
Electrònica de la Comunitat Valenciana (…)”. 
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Hauran de formar part necessàriament del Consell d'Administració Electrònica de la 
Comunitat Valenciana, en la proporció i termes que es dispose reglamentàriament, les 
administracions públiques de la Comunitat Valenciana així com la Federació de 
Municipis i Províncies. Es garantirà, igualment, la representació directa en el seu si dels 
municipis de la Comunitat Valenciana, en funció de franges de població dels mateixos i 
que, en tot cas, haurà de respectar la presència dels més xicotets i dels de les seues 
comarques de l'interior, inclosos especialment a plans estratègics de foment”. 
 
 
Llei 6/2010, de 28 de maig, de la Generalitat, de modificació del Text 
Refós de la Llei de Consells Escolars de la Comunitat Valenciana, 
aprovat per Decret Legislatiu de 16 de gener de 1989, del Consell 
(DOCV núm. 6.281, de  3 de juny del 2010) 

 
Antecedents 
 

     El dia 15 de març del 2010 va tindre entrada en la seu del Comité Econòmic i 
Social de la Comunitat Valenciana, escrit de l'Honorable Conseller d´Educació, 
pel que se sol�licitava, amb caràcter d'urgència, l'emissió del corresponent 
dictamen preceptiu a l'Avantprojecte de Llei de la Generalitat, de modificació del 
Text Refós de la Llei de Consells Escolars de la Comunitat Valenciana, aprovat 
per Decret Legislatiu de 16 de gener de 1989, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, a tenor del que es disposa l'article 3.1 de la Llei 1/1993, de 7 de juliol, 
de creació del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. 
 
     El dia 22 de març del 2010 es va reunir a Castelló, en sessió de treball, la Junta 
Directiva, en funcions de Comissió, per a elaborar el Projecte de dictamen a 
l'Avantprojecte de Llei de la Generalitat, de modificació del Text Refós de la Llei 
de Consells Escolars de la Comunitat Valenciana. A la mateixa reunió va assistir 
la Sra. Mª. Concepció Gómez Ocaña, Secretària Autonòmica de la Conselleria 
d´Educació, explicant el contingut de l'esmentat Avantprojecte als membres de la 
Junta Directiva i responent a les qüestions que li van ser plantejades. 

 
     Novament, el dia 26 de març del 2010, es va reunir a Castelló, en sessió de 
treball, la Junta Directiva, en funcions de Comissió, per a elaborar el Projecte de 
dictamen a l'Avantprojecte de Llei de la Generalitat, de modificació del Text 
Refós de la Llei de Consells Escolars de la Comunitat Valenciana, aprovat per 
Decret Legislatiu de 16 de gener de 1989, del Consell de la Generalitat Valenciana 
que anà elevat al Ple del dia 29 de març del 2010 segons allò que s'ha preceptuat 
en l'article 14.5 del Reglament d'Organització i Funcionament del CES-CV, 
aprovant-se per unanimitat. 
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     L'Avantprojecte de Llei que es dictaminava constava d'Exposició de Motius, 
article únic, Disposició Transitòria, dos Disposicions Finals, Disposició 
Derogatòria Única i un annex amb el contingut dels articles huité i catorze. 

 
     La Llei aprovada va constar de Preàmbul, article únic, Disposició Transitòria, 
Disposició Derogatòria Única, dos Disposicions Finals i un annex amb el 
contingut dels articles huité i catorze. 
 
 

Valoració i observacions de caràcter general 

     El CES-CV, en relació a este Avantprojecte de Llei, va voler manifestar una 
consideració de caràcter general, donada la importància que suposava l'educació 
en la societat actual,  com a factor decisiu per al desenvolupament econòmic i 
social i la millora de la formació de la ciutadania. En este sentit, els òrgans de 
participació haurien de conformar-se i actuar de la manera més adequada i amb 
el major consens possible, a fi de possibilitar una millora general de l'ensenyança 
que redunde en la millora de la formació i que possibilite un millor accés a 
l'ocupació. 

D'altra banda, el Comité considerava que totes les referències que apareixien 
en el text, relatives a les organitzacions patronals, haurien de modificar-se i 
indicar-se la denominació d'organitzacions empresarials més representatives. 

 
 
Observacions a l'articulat 
 
En l'Annex I, de l'Avantprojecte de Llei, en relació a l'article huité, punt dos, 

el Comité considerava que s'hauria de donar una nova redacció als apartats e), g) 
i p), s), així com la supressió de l'apartat t) de l’esmentat punt. 
 
     Dos. Article huité (Annex I) 
 
     Punt Dos. En el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana estaran 
representats els sectors següents: 

 
     e) Representants dels centres privats, corresponent la seua designació a les 
organitzacions empresarials de l'ensenyament amb major representació. 

 
     El CES-CV, valorava la importància de les cooperatives en l'ensenyament i  
proposava una addició a l’esmentat article que quedaria amb la redacció següent: 
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     e) Representants dels centres privats, entre ells les cooperatives d'ensenyament, 
corresponent la seua designació a les organitzacions empresarials de l'ensenyamenta amb 
major representació. 

 
     El CES-CV proposava que, en atenció a l'observació de caràcter general 
anteriorment esmentada, hauria de donar-se una nova redacció a l'apartat g) 
d'este punt, que quedaria de la manera següent: 

 
     g) Les organitzacions empresarials més representatives. 

 
     En el punt p) s'entenia que la representació del Consell de la Joventut de la 
Comunitat Valenciana hauria de concretar-se d'una manera precisa i afegir en 
l'article qui serà el representant del mateix organisme que estarà en el si del 
Consell Escolar de la Comunitat Valenciana. 

      En el punt s) el CES-CV proposava la modificació del mateix que quedaria la 
redacció següent: 

 
     s) El personal que exercisca funciones vinculades amb la integració de l'alumnat 
procedent d'altres països, la representació serà designada pels òrgans del Consell Valencià 
de la Immigració. 

      En el punt t) relatiu al personal del sector empresarial, el CES-CV va 
proposar la supressió del mateix, per estar ja arreplegada esta representació en 
altres apartats. 

 
     Este punt en la llei ha quedat redactat de la manera següent: 
 
     Article huité. Membres del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana. 
 
     2. El Consell Escolar de la Comunitat Valenciana estarà integrat per: 
      
     g) Les organitzacions empresarials més representatives. 
 
    q) Un o una representant designat pel Consell de la Joventut de la Comunitat 
Valenciana. 
 
     s) El personal que exercisca funciones vinculades amb la integració de l'alumnat 
procedent d'altres països, la representació dels quals serà designada pel conseller o la 
consellera competent en matèria d'immigració. 
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     En la Disposició Transitòria, en relació amb la composició de la Comissió 
Permanent de Treball, el CES-CV entenia que en els apartats g) i h) d'esta 
disposició haurien de figurar “un representant de les organitzacions sindicals 
més representatives” i “un representant de les organitzacions empresarials més 
representatives”. Així mateix, en l'apartat c) relatiu als professors, estos haurien 
de ser designats per les organitzacions sindicals més representatives en l'àmbit 
de la Comunitat Valenciana. I en l'apartat i), el representant de l'alumnat, hauria 
de ser proposat per l'organització majoritària. 
 
    En la llei la redacció ha sigut la següent: 
 
Disposició Transitòria Única. Règim transitori.  
 
     7. Un o una representant de les organitzacions sindicals de treballadors o treballadors 
més representatives. 
 
     8. Un o una representant de les organitzacions patronals més representatives. 
 
 
Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la 
Funció Pública Valenciana (DOCV núm. 6.310, de 14 de juliol del 2010) 
 

Antecedents 
 
     El dia 1 de desembre del 2009 va tindre entrada en la seu del Comité 
Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, escrit de l'Honorable Consellera 
de Justícia i Administracions Públiques, pel que se sol�licitava l'emissió del 
corresponent dictamen preceptiu a l'Avantprojecte de Llei per a l'Ordenació i 
Gestió de la Funció Pública Valenciana, a tenor del que es disposa l'article 3 de la 
Llei 1/1993, de 7 de juliol, de creació del Comité Econòmic i Social de la 
Comunitat Valenciana. 
 
     El dia 9 de desembre del 2009 es va reunir en sessió de treball la Junta 
Directiva, en funcions de Comissió, per a elaborar l'esborrany de dictamen a 
l'Avantprojecte de Llei per a l'Ordenació i Gestió de la Funció Pública 
Valenciana. A la mateixa va assistir el Sr. Pedro J. García Ribot, director general 
de Funció Pública, acompanyat del Sr. José Albert Cebellán, Cap d'Àrea de 
Funció Pública de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, 
explicant el contingut de l'esmentat Avantprojecte als membres de la Junta 
Directiva i responent a les qüestions que li anaren plantejades. 
 
     Novament, els dies 15 i 17 de desembre del 2009, es va reunir la Junta 
Directiva per concloure l'elaboració de l'esborrany de dictamen, que va ser elevat 
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al Ple del dia 17 de desembre del 2009, segons allò que s'ha preceptuat en l'article 
14.5 del Reglament d'Organització i Funcionament del CES-CV, aprovant-se per 
unanimitat. 
 
     L'Avantprojecte de Llei que es dictaminava constava d'una Exposició de 
Motius, 155 articles estructurats en onze Títols, amb els seus corresponents 
Capítols, vint-i-set Disposicions Addicionals, nou Disposicions Transitòries, tres 
Disposicions Finals i quatre Annexos. 

 
     La Llei aprovada va constar de Preàmbul, 156 articles estructurats en onze 
Títols, amb els seus corresponents Capítols, vint Disposicions Addicionals,  onze 
Disposicions Transitòries, Disposició Derogatòria Única i tres Disposicions Finals 
i quatre Annexos. 
 

Valoració i observacions de caràcter general 
 
     En primer lloc, el Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana 
valorava positivament la tramitació de l'Avantprojecte de Llei d'Ordenació i 
Gestió de la Funció Pública Valenciana, que ha comptat amb l'acord de la majoria 
de les organitzacions sindicals de la nostra Comunitat. 
 
     D'altra banda, el CES-CV considerava de summa importància el contingut 
d'esta Llei, l'entrada en vigor de la qual afectarà un elevat nombre d'empleats de 
les diferents Administracions Públiques. 
 
 

Observacions a l'articulat 
 
L'article 13 (Composició), el CES-CV considerava positiva la creació del 

Consell Assessor de la Funció Pública Valenciana, la fi de la qual és analitzar, 
estudiar i assessorar en matèria d'ocupació públic. 

 
Així mateix, entenia que entre els 9 vocals electius, als que es referix l'apartat 

4 d'este article, podrien incloure's com a experts a les organitzacions sindicals. 
 
     Este article en la llei ha quedat redactat de la manera següent: 
 
Article 13. Composició   
 
(…) 
4. Així mateix, seran vocals nats del Consell Assessor de la Funció Pública Valenciana, 
les persones següents: 
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c) Dues, en representació de les organitzacions sindicals presents en la Taula  General de 
Negociació I. 
     En l'article 79 (Retribucions del personal funcionari en pràctiques), el Comité 
Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana creia adequat garantir que el 
personal funcionari en pràctiques poguera rebre els triennis corresponents al 
servei prestat prèviament en l'administració com a funcionari interí en el mateix 
grup. 
 
     L'article aprovat en la llei presenta el tenor següent: 
 
Article 80. Retribucions del personal funcionari en pràctiques  
 
3. Qui estiga prestant serveis en la mateixa administració com personal funcionari interí 
o contractat laboral temporal, podrà continuar percebent els triennis que tinguera 
reconeguts fins al moment del seu nomenament com a personal en pràctiques. 
 
     En relació a les Disposicions Transitòries, el Comité proposava incloure una 
nova Disposició Transitòria que establira que al personal interí que presta 
actualment els seus serveis en la Generalitat Valenciana i els seus llocs siguen 
adscrits a un cos, escala o agrupació professional amb modificacions en els 
requisits, se'ls garantira la seua permanència en els mateixos fins a la provisió 
reglamentària d'estos llocs. 
 
     En la llei s'ha afegit una nova disposició transitòria, l'onzena que ha tingut la 
redacció següent: 
 
Disposició transitòria onzena. Règim transitori per al personal que no complisca 
els requisits concrets exigits per a la pertinença al cos, agrupació professional 
funcionarial o escala  
 
1. El personal temporal que no complisca els requisits concrets exigits per a la pertinença 
al cos, agrupació professional funcionarial o escala en la qual es classifique el lloc que es 
troba exercint, continuarà ocupant el mateix en tant que no concórrega alguna de les 
causes de cessament previstes en esta llei.  
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Llei 11/2010, de 16 de juliol, de la Generalitat, Reguladora de l'Estatut 
de les Persones Cooperants Valencianes (DOCV núm. 6.315, de 21 de 
juliol del 2010) 

 
Antecedents 

 
El dia 18 de gener del 2010 va tindre entrada en la seu del Comité Econòmic i 

Social de la Comunitat Valenciana, escrit de la Conselleria de Solidaritat i 
Ciutadania, pel que es remetia l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, 
Reguladora de l'Estatut de les Persones Cooperants Valencianes. Així mateix, es 
va enviar la memòria econòmica d'acompanyament a la tramitació 
administrativa de l'Avantprojecte de Llei. 

 
El dia 11 de febrer del 2010 es va reunir en sessió de treball la Comissió de 

Protecció Social, per a elaborar el Projecte de dictamen a l'Avantprojecte de Llei, 
de la Generalitat, Reguladora de l'Estatut de les Persones Cooperants 
Valencianes. A la mateixa va assistir el Sr. Alexandre Català Bas, sotssecretari de 
la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania, explicant el contingut de l'esmentat 
Avantprojecte als membres de la Comissió i responent a les qüestions que li van 
ser plantejades. 

 
Novament, en data 19 de febrer del 2010, es va reunir la Comissió de 

Protecció Social per a concloure l'elaboració del Projecte de dictamen, que va ser 
elevat al Ple del dia 19 de febrer del 2010, i aprovat, segons allò que s'ha 
preceptuat en l'article 14.5 del Reglament d'Organització i Funcionament del 
CES-CV, per unanimitat. 
 
     L'Avantprojecte de Llei que es dictaminava constava d'una Exposició de 
Motius, tretze articles estructurats en sis Capítols, Disposició Addicional Única, 
Disposició Transitòria Única, Disposició Derogatòria Única i tres Disposicions 
Finals. 

 
     El text de la Llei aprovat consta de Preàmbul, catorze articles estructurats en 
sis Capítols, Disposició Addicional Única, Disposició Transitòria Única, 
Disposició Derogatòria Única i tres Disposicions Finals. 

 
 
Valoració i observacions de caràcter general  

 
En primer lloc, el CES-CV considerava positiva la tramitació d'esta Llei que 

regula l'Estatut de les persones cooperants valencianes, pionera en l'àmbit 
autonòmic espanyol i el seu objectiu és especificar, complementar i adaptar la 
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normativa estatal vigent al marc establert per la Llei 6/2007, de 9 de febrer, de la 
cooperació al desenvolupament en la Comunitat Valenciana, en determinades 
matèries. 

 
D'altra banda, atenent a la inexistència de diferències en els requisits i 

beneficis que la Llei establix per als cooperants valencians i, per tant, no existeix 
diferència entre un cooperant laic i un religiós, el CES-CV considerava que en 
compte de recollir un capítol específic per a les persones missioneres valencianes, 
es podria incloure a aquestes en l'article 2, “Subjectes de la cooperació”, fent 
referència a la seua especial relació institucional amb l'Església Catòlica o amb 
qualsevol altra església, confessió o comunitat religiosa inscrita en el Registre 
d'Entitats Religioses del Ministeri de Justícia, i vinculant la figura del missioner 
als requisits i beneficis que la Llei estableix. Aquesta consideració no es va tindre 
en compte i en la llei apareix el Capítol IV referit a les persones missioneres 
valencianes. 
 

Observacions a l'articulat 
 

      En l'article 4 (Drets de la persona cooperant valenciana), el CES-CV 
considerava que la Llei que es dictaminava establia en l'article 3 que el seu àmbit 
d'aplicació són les persones cooperants, per la qual cosa el CES-CV entenia que el 
dret a les prestacions que es contemplen en l'article 4 no ha de limitar-se només a 
la participació d'aquestes en els projectes finançats per la Generalitat. 
 
      Així mateix, el Comité proposava eliminar l'apartat e) del punt 6 d'este article, 
atés que la Llei 7/2007, de 12 de desembre, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic 
i la futura Llei per a l'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana regulen 
ja la situació a què es fa referència en este apartat. 
 
     El contingut d'este apartat e) del punt 6, del present article ha sigut suprimit 
en la llei. 
 
     Sobre l'article 5 (Deures de la persona cooperant valenciana), el CES-CV 
considerava oportú concretar en l'apartat d) d'aquest article que l'obligació per 
part del cooperant de presentar-se davant de l'Oficina Tècnica de Cooperació per 
a informar de la seua labor, s'entén que només tindrà lloc quan aquells països 
disposen d’aquesta oficina. 
 
     Este article en la llei ha tingut la redacció següent: 
 
Article 6. Deures de la persona cooperant valenciana 
 
(…) 
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4. Notificar la seua arribada i presentar-se davant de l'Oficina Tècnica de Cooperació, a 
través, si és el cas, de l'agent de la cooperació internacional al desenvolupament de la 
Comunitat Valenciana amb què tinga establerta la relació jurídica, a fi d'informar de la 
labor i tasques assignades, així com d'establir la forma i mecanismes de contacte durant 
la seua estada, si aquella s'haguera constituït formalment al país de destinació de la 
persona cooperant. 
 
     En relació a l'article 8 (Subjectes), el CES-CV proposava substituir el terme 
“poseeixen” per “ostenten”, per ajustar a la seua fi el contingut d'aquest article. 
 
     Aquest article en la llei ha quedat redactat de la manera següent: 
 
Article 11. Subjectes 
 
A l'efecte d'aquesta llei, es consideraran persones voluntàries valencianes a aquelles que 
ostenten la condició política de valencians i valencianes i que, reunint les característiques 
determinades en la Llei Valenciana 4/2001, de 19 de juny, de la Generalitat, del 
Voluntariat, participen de manera altruista en les activitats dels programes o projectes de 
cooperació per al desenvolupament, a través de l'entitat pública o privada en què preste 
els seus serveis i estiguen degudament inscrites en el Registre Autonòmic de les Persones 
Cooperants Valencianes.  
 
      Quant a les Disposicions Addicionals, en la Disposició final segona 
(Desenvolupament reglamentari), el Comité estimava convenient que les 
disposicions reglamentàries necessàries per al desenvolupament de la present 
Llei siguen dictades pel Consell en el menor termini possible. 
 
     En la llei, el contingut de la Disposició Addicional Segona és el següent: 
 
Disposició Final segona. Desenvolupament reglamentari 
 
Es faculta al Consell perquè dicte quantes disposicions reglamentàries siguen necessàries 
per al desenvolupament de la present Llei en un termini màxim de sis mesos. 
 
 
Llei 15/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Autoritat del 
Professorat (DOCV núm. 6.414, de 10 de desembre del 2010) 

 
Antecedents 
 
El dia 31 de maig del 2010 va tindre entrada en la seu del Comité Econòmic i 

Social de la Comunitat Valenciana, escrit de l'Honorable Conseller d´Educació 



Memòria d’Activitats 2010 

 

 109

pel qual se sol�licitava l'emissió del corresponent dictamen preceptiu, amb 
caràcter d'urgència, a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, d'Autoritat del 
Professorat, a tenor del que es disposa l'article 3 de la Llei 1/1993, de 7 de juliol, 
de creació del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. 

 
D’igual manera, es remetia a la seu del CES-CV la Memòria Econòmica i la 

Memòria sobre la Necessitat i Oportunitat de l'esmentat Avantprojecte de Llei. 
 
El dia 9 de juny del 2010 es va reunir en sessió de treball la Junta Directiva, 

actuant en funcions de Comissió, per elaborar l'esborrany de dictamen a 
l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, d'Autoritat del Professorat. A la 
mateixa va assistir l'Il�lm. Sr. Mariano Vivancos Comes, sotssecretari de la 
Conselleria d´Educació, explicant el contingut de l'esmentat Avantprojecte als 
membres de la Junta Directiva i responent a les qüestions que li van ser 
plantejades. 

 
Novament, el dia 14 de juny del 2010, es va reunir la Junta Directiva per 

concloure l'elaboració de l'esborrany de dictamen, que va ser elevat al Ple del dia 
15 de juny del 2010, segons allò que s'ha preceptuat en l'article 14.5 del 
Reglament d'Organització i Funcionament del CES-CV, aprovant-se per 
unanimitat. 

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

Motius, huit articles estructurats en dos Capítols, Disposició Addicional Única, 
Disposició Derogatòria Única i dos Disposicions Finals. 

 
La Llei aprovada va constar de Preàmbul i 8 articles estructurats en dos Títols, 

Disposició Addicional Única, Disposició Derogatòria Única i dos Disposicions 
Finals. 

 
 

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

oportuna l'elaboració de l'Avantprojecte de Llei de la Generalitat, d'Autoritat del 
Professorat, per part de la Conselleria d´Educació, ja que pretén referendar 
aquesta autoritat i respondre així a una demanda social existent en aquesta 
matèria.  

 
El CES-CV considerava que hauria de complementar-se la llei amb una sèrie 

de mesures encaminades a millorar el clima escolar, entre les que cal destacar la 
incorporació de nous professionals en l'àmbit dels centres, la formació dels 
components de la comunitat educativa en la resolució de conflictes i estratègies 
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d'aula i la introducció de noves metodologies més actives, solidàries i 
interactives. 
 

En aquest sentit, alguna d'aquestes observacions ha quedat reflectida en la llei 
de la següent manera. 
 
Article 4. Drets del personal docent 

 
1. Al personal docent, dins de l'àmbit de la convivència escolar, se'ls reconeixen els 
següents drets: 
(…) 
 
f) A rebre la formació professional i el suport a la seua labor docent per part de la 
Conselleria competent en matèria d'educació. 

 
 
Llei 16/2010, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió 
Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat (DOCV 
núm. 6.429, de 31 de desembre del 2010) 

 
El dia 5 d'octubre del 2010 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, a tenor del que es 
disposa l'article 3, punt 1, apartat a) de la Llei 1/1993, de 7 de juliol, de creació 
del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. 

 
A més del text de l'Avantprojecte de Llei també s'han remés a aquest 

organisme les memòries econòmiques i/o justificatives relatives a:  
 
- Modificació del Text refós de la Llei 1/2005, de 25 de febrer, de Taxes 

de la Generalitat Valenciana. 
- Modificació de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat,  

del Tram Autonòmic del I.R.P.F. I restants tributs cedits. 
- Modificació de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana. 
- Modificació de la Llei 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana. 
- Modificació de la Llei 11/1994, d'Espais Naturals Protegits de la 

Comunitat Valenciana. 
- Modificació de la Llei 13/2004, de Caça de la Comunitat Valenciana. 
- Ampliació de les faltes i sanciones incloses en els articles 72 i 73 de 

l'Estatut Marco del personal estatutari dels serveis de salut. 
- Modificació de la Llei 14/2003, de Patrimoni de la Generalitat. 
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- Modificació de la Llei 4/2007, de la Generalitat, de Coordinació del 
Sistema Universitari Valencià. 

- Modificació de la Llei 8/2007, de la Generalitat, d'Ordenació de 
Centres Superiors d'Ensenyaments Artístiques i de la Creació de 
l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístiques de la Comunitat 
Valenciana. 

- Modificació de la Llei 4/1998, del Joc de la Comunitat Valenciana. 
- Modificació de la Llei 3/2000, per la que es crea el SERVEF. 
- Modificació de la Llei 2/2004, de la Generalitat, de creació de l'Institut 

Valencià se Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT). 
- Modificació de la Llei 2/1998, de la Generalitat Valenciana, de la 

Música. 
- Modificació de la Llei 3/2006, de la Generalitat, de creació del Consell 

Valencià de l'Esport. 
- Modificació de la Llei 1/1998, de la Generalitat Valenciana, 

d'Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, 
Urbanístiques i de la Comunicació. 

- Modificació de la Llei 9/1988, de Pesca Marítima de la Generalitat 
Valenciana. 

- Modificació de la Llei 6/2003, de la Generalitat, de Ramaderia de la 
Comunitat Valenciana. 

- Modificació de la Llei 10/2006, de 26 de desembre, de Mesures 
Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la 
Generalitat.  

- Modificació de la Llei 2/2005, d'Ordenació del Sector Vitivinícola de 
la Comunitat Valenciana. 

- Incorporació de clàusules de pagament ajornat en els projectes 
d'inversió de les seus judicials del Plan denominat JUSTI-SEU. 

- Declaració per urgent ocupació dels béns i drets afectats per 
l'expropiació forçosa projectada per a l'execució de diverses obres. 

- Modificació de la Llei 6/1999, de Policies locals i de Coordinació de 
les Policies de la Comunitat Valenciana. Nova denominació de 
l'Institut Valencià de Seguretat Pública, que passaria a denominar-se 
Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències de la Generalitat 
(IVASPE). 

 
      De forma immediata el president del CES-CV va convocar la Comissió de 
Programació Econòmica Regional i Planes d'Inversions, a la qual se li va donar 
trasllat 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. 
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      Els dies 7 i 19 d'octubre es va reunir en sessió de treball la Comissió de 
Programació Econòmica Regional i Planes d'Inversions, per a elaborar el Projecte 
de dictamen a l'Avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió 
Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, que va ser elevat al 
Ple del dia 21 d'octubre del 2009, segons allò que s'ha preceptuat en l'article 14.5 
del Reglament d'Organització i Funcionament del CES-CV, aprovant-se per 
unanimitat. 
 
       L'Avantprojecte de Llei dictaminat va constar de: Exposició de Motius, junt 
amb 23 capítols, 95 articles, 2 Disposicions Addicionals, 1 Disposició Derogatòria 
i 2 Disposicions Finals. 
 

El text de la Llei aprovat consta de: Preàmbul, junt amb 30 capítols, 134 
articles, 4 Disposicions Addicionals, 2 Disposicions Derogatòries i 2 Disposicions 
Finals. 

 
Valoració i observacions de caràcter general  

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

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

 
D’igual manera que en dictàmens anteriors, el CES-CV considerava que la 

Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de 
la Generalitat per a l'any 2011, hauria d'incloure únicament les modificacions 
relatives a les lleis amb repercussió econòmica directa i aquelles que siguen 
d'urgent necessitat d’adaptació per al correcte funcionament de l'Administració 
autonòmica. La resta hauria de regular-se per lleis més específiques que eviten la 
dispersió normativa. 
 

Observacions a l'articulat 
     
     En l'article 90 (Es modifica l'apartat quatre, secció 2ª “Denominació d'origen 
protegida, indicació geogràfica protegida, especialitat tradicional garantida i 
agricultura ecològica” de l'article 53 “Protecció dels sistemes de qualitat 
agroalimentària), el CES-CV entenia que en l'últim paràgraf de l'apartat quatre 
falta el qualificatiu “ecològica”, de manera que quedaria redactat de la manera 
següent: “La certificación dels productes, amb denominació d'origen protegida, indicació 
geogràfica protegida, els qualificats com a agricultura ecològica d'acord amb el que 
preveu les normes de desenvolupament reglamentari.” 
 
     Este article en la llei ha tingut la redacció següent: 
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Article 99. Es modifica l'apartat quatre, secció 2a “Denominació d'origen 
protegida, indicació geogràfica protegida, especialitat tradicional garantida i 
agricultura ecològica” de l'article 53 “Protecció dels sistemes de qualitat 
agroalimentària”.  
 

Quatre. Control i certificació. 
 
2. (…) 
La certificació dels productes amb denominació d'origen protegida, indicació geogràfica 
protegida, els qualificats com a agricultura ecològica o especialitats tradicionals 
garantides, es realitzarà conforme al previst en les normes de desenvolupament 
reglamentari. 
 
 
Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la 
Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6.429, de 31 de desembre del 2010) 

 
Antecedents 
 
El dia 7 d'abril del 2010 va tindre entrada en la seu del Comité Econòmic i 

Social de la Comunitat Valenciana, escrit de l'Honorable Consellera de Benestar 
Social, pel qual se sol�licitava l'emissió del corresponent dictamen preceptiu a 
l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de la Joventut 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. 

 
L'Avantprojecte de Llei anava acompanyat de la documentació que a 

continuació es relaciona: 
 

• Informe sobre la necessitat i oportunitat. 
• Memòria econòmica. 
• Documentació relativa al tràmit d'audiència. 
• Informe de la Direcció General de Pressupostos i Despeses. 
• Informe de la Intervenció General. 
• Informe de la Sotssecretària de la Conselleria de Benestar Social. 

 
      El dia 26 d'abril del 2010 es va reunir en sessió de treball la Comissió de 
Protecció Social, per a elaborar l'esborrany de dictamen a l'Avantprojecte de Llei, 
de la Generalitat, de la Joventut de la Comunitat Valenciana. A la mateixa va 
assistir el Sr. Adrián Ballester Espinosa, director general de la Joventut, explicant 
el contingut de l'esmentat Avantprojecte als membres de la Comissió i responent 
a les qüestions que li van ser plantejades. 
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Novament, el dia 28 d'abril del 2010, es va reunir la Comissió de Protecció 

Social per a concloure l'elaboració de l'esborrany de dictamen, que va ser elevat 
al Ple del dia 3 de maig del 2010, segons allò que s'ha preceptuat en l'article 14.5 
del Reglament d'Organització i Funcionament del CES-CV, aprovant-se per 
unanimitat. 

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

Motius, 56 articles estructurats en quatre títols, amb els seus corresponents 
capítols i Seccions, dos Disposicions Transitòries, Disposició Derogatòria Única i 
dos Disposicions Finals. 

 
La Llei aprovada va constar de Preàmbul i 58 articles estructurats en quatre 

Títols, amb els seus corresponents Capítols i Seccions, tres Disposicions 
Transitòries, Disposició Derogatòria Única i dos Disposicions Finals. 

 
 

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

positivament la remissió de l'Avantprojecte de Llei de la Generalitat, de la 
Joventut de la Comunitat Valenciana, junt amb la documentació que ha 
acompanyat el procés d'elaboració de l'esmentat Avantprojecte, per part de la 
Conselleria de Benestar Social.  
 

Observacions a l'articulat 
 

     Respecte a l'article 3 (Principis rectors), el Comité estimava que hauria de 
reforçar-se el contingut de l'apartat a) d'este article, en relació a la difusió entre 
els jóvens dels valors democràtics, constitucionals i estatuaris, com a pilar dels 
principis rectors de la Llei. 
 
     Este article en la llei ha tingut la redacció següent: 
 
Article 3. Principis rectors 
 
Són principis rectors de la present llei els següents: 
 
a) La difusió, entre la joventut, dels valors democràtics, constitucionals i estatutaris, com 
a pilars dels principis rectors d'esta llei. 

 
      En l'article 29 (Procediment per a adquirir la condició de membre), en 
l'apartat 2 c) d'este article el CES-CV entenia que quan en els membres del 
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Consell de la Joventut es produïsca la pèrdua d'algun dels requisits exigibles o 
s'incomplisquen els deures previstos en el reglament de funcionament del 
Consell, tenint en compte que les conseqüències són la pèrdua de la qualitat de 
membre del mateix, hauria de remetre's al procediment establit en el seu 
reglament de règim intern. 
 

Este article en la llei ha quedat redactat de la manera següent: 
 
Article 30. Procediment per a adquirir la condició de membre  

 
2. Es perdrà la qualitat de membre per qualsevol de les causes següents: 

c) Quan li sobrevinga la pèrdua d'algun dels requisits que li són exigibles, segons allò 
que s'ha determinat en l'article precedent, o incomplisca els deures que s'establisquen en 
el reglament de funcionament del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana i 
així ho acorde en ambdós casos l'Assemblea General, a proposta de la Comissió 
Permanent i amb audiència prèvia de l'entitat interessada. 
 
      Sobre l'article 36 (Escoles de formació), en l'apartat 2, el Comité proposava la 
substitució del terme “hauran d'obtindre una formació…”, per “hauran de disposar 
d'una formació…”. 
 
      El text inclòs en la llei presenta la següent redacció. 
 
Article 37. Escoles de formació 
 
2. Les persones que realitzen o vagen a realitzar activitats educatives de temps lliure, així 
com funcions de coordinació d'activitats de temps lliure i d’adreça d'instal�lacions, amb 
xiquets i jóvens, a la Comunitat Valenciana, hauran de disposar una formació i 
acreditació adequades d'acord amb el que reglamentàriament s'establisca. 
 

 En l'article 45 (Mesures per a l'execució del Pla Jove), el CES-CV entenia que 
en l'apartat 3, hauria d'eliminar-se la referència a la Federació Valenciana de 
Regidors de la Joventut. 
 

 El text de la llei té el següent tenor literal. 
 
Article 47. Mesures per a l'execució del Pla Generalitat Jove 
 
3. El Pla Generalitat Jove arreplegarà mesures de col�laboració amb les associacions 
juvenils i del voluntariat. Especialment es fomentarà la creació d'una associació 
valenciana de regidors de joventut.  
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CONCLUSIONS 
 
Un vegada més, des del Gabinet Tècnic del CES-CV s'indica que este informe 

sobre la incidència dels dictàmens emesos pel CES-CV en les lleis de la 
Generalitat Valenciana, es ve elaborant des de fa alguns anys amb la pretensió de 
realitzar una comparació del contingut dels dictàmens emesos pel Comité i les 
lleis que s'han aprovat i publicat l'any 2010 en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana (DOCV). 

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

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

 
En anteriors memòries, ja s'ha comentat que este xicotet treball comparatiu i 

d'anàlisi no perseguix realitzar un comentari exhaustiu sobre les lleis, sinó que 
pretén comprovar si les normes aprovades tenen en compte els suggeriments i 
recomanacions efectuades des del Comité Econòmic i Social de la Comunitat 
Valenciana. 

 
Així mateix, s'ha d'indicar com a aspecte positiu i rellevant que en els últims 

temps s'ha constatat que un nombre considerable de les observacions que 
s'inclouen en els dictàmens del Comité són preses en consideració en una doble 
vessant. D'una banda, pels diputats i diputades de les Corts Valencianes, en el 
propi tràmit parlamentari dels projectes de llei i per l'altra, pel Consell de la 
Generalitat quan convertix els avantprojectes en Projectes de Llei. 

 
Encara així, sent important el que apunta anteriorment, en l'actualitat s'ha de 

continuar lamentant que hi haja departaments del Govern Valencià que no 
tramiten la pertinent petició d'emissió dels corresponents dictàmens preceptius i 
no vinculants. Este fet cert comporta que de vegades es materialitze una falta de 
compliment del que disposa la Llei de Creació del propi CES-CV quant a 
l'exercici d'emissió de dictàmens de les matèries de la seua competència que 
deriva també en l'escassa percepció que tenen els ciutadans i ciutadanes 
valencians sobre la labor tan important que desenvolupa el propi Comité com a 
òrgan consultiu i institució de la Generalitat Valenciana. 

 
Com a conclusió, s'indica, malgrat els nimis mitjans materials i humans de 

què disposa el Comité, que s'intenta per tots els mitjans possibles donar 
compliment a les funcions encomanades a este òrgan consultiu del Govern 
Valencià i de les institucions públiques de la Comunitat Valenciana, segons el 
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que preveu 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.  

 


