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Carta do PresidenteCarta do Presidente

O pasado 1 de febreiro cumpríronse oito anos de funciona-
mento do Consello Económico e Social de Galicia. Dous períodos
plenos de actividade a través dos que se acadaron os dous obxec-
tivos que estiveron presentes cando, en xullo de 1995, o Parla-
mento de Galicia aprobou a súa normativa reguladora: facer efec-
tiva a participación dos axentes económicos e sociais na política
socio-económica de Galicia e desempeñar o seu papel de ente ins-
titucional como órgano consultivo da Xunta de Galicia en materia
económica e social.

Ó longo destes oito anos de andaina, o Consello viu conso-
lidada a súa condición de plataforma da sociedade civil coa pre-
sencia activa das importantes organizacións que a vertebran,
desde as máis representativas organizacións sindicais (Unión Xeral
de Traballadores, Comisións Obreiras, Confederación Intersindical
Galega) ata as de tipo empresarial (Confederación de Empresarios
de Galicia), pasando polas entidades de tipo agrario (Xóvenes
Agricultores, Unións Agrarias e Sindicato Labrego Galego), maríti-
mo-pesqueiras (Federacións provinciais de Confrarías de Pescado-
res), de usarios e consumidores (Consello Galego de Consumido-
res e Usuarios) e Universidades (Santiago de Compostela, A Coru-
ña e Vigo).

Do labor consultivo do Consello poden dar idea os 33 dicta-
mes sobre os 33 textos de anteproxectos normativos que foron
sometidos a consulta previa, xunto ós 21 informes de iniciativa
propia sobre aspectos diversos da realidade económica e social de
Galicia. Uns e outros, agás contadísimas excepcións, resultado
dun consenso entre os interlocutores sociais que, facendo uso dun
destacado senso da responsabilidade, souberon deixar de lado
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moitas das súas específicas reivindicacións en aras de acadar unha
postura común que dotara de peso específico ós pronunciamento
do Consello. Pronunciamentos, como non podía ser doutro xeito,
case sempre críticos, pero pola elemental razón de que a efectivi-
dade das medidas propostas, do mesmo xeito que o progreso do
pensamento, obriga ó enfrontamento tese–antítese na procura da
síntese superadora.

Luis Suárez–Llanos Gómez
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O Consello Económico e SocialO Consello Económico e Social

Por Lei 6/1995, do 28 de xuño, creouse na Comunidade
Autónoma Galega o Consello Económico e Social, en aplicación do
previsto no artigo 9.2 da Constitución española e nos artigos 4.2
e 55.4 do Estatuto de Autonomía de Galicia. O obxecto do orga-
nismo é facilita-la participación do tódolos galegos na vida políti-
ca, económica e social e atende-la aspiración dos axentes econó-
micos e sociais de que as súas opinións e propostas podan ser
tidas en conta no proceso de adopción de decisións por parte da
Xunta de Galicia.

Na medida que se trata do único órgano onde está repre-
sentado un amplo número de organizacións socio-profesionais,
entidades e asociacións de todo tipo, o CES configúrase como
foro permanente de diálogo e deliberación entre os axentes eco-
nómicos e sociais e a Xunta de Galicia para o exercicio da fun-
ción consultiva, non só sobre a actividade normativa da Xunta de
Galicia en materias de especial trascendencia económico-social,
senon tamén para a elaboración de informes, estudios o propos-
tas encamiñadas a unha eventual introducción de reformas no
ordenamento vixente. Precisamente por iso, o art. 5º da súa Lei
de creación o define como  “ente institucional de dereito público
consultivo da Xunta de Galicia en materia económica e social”
coa finalidade (art. 2º) de “facer efectiva a participación dos
axentes económicos e sociais na política socioeconómica de
Galicia”.

Para o cumprimento destes obxectivos, o CES-Galicia ten
asignadas (art. 5º e Disposición Adicional 2ª) diversas funcións,
que se concretan nas seguintes:
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A• Emitir dictames (a solicitude preceptiva ou facultativa)
sobre proxectos de disposicións normativas e plans xerais ou sec-
toriais.

1.- Dictames de solicitude preceptiva (art. 5º Lei de cre-
ación). Calificanse como tales os que versen sobre:

1.1.- Anteproxectos de lei e proxectos de decretos lexislati-
vos que regulen materias socio-económicas directamente vincula-
das ó desenvolvemento económico e social de Galicia (a norma
contempla unha única excepción: o proxecto de lei de Presupostos
Xerais da Comunidade Autónoma).

1.2.- Plans xerais ou sectoriais que teñan relación cos ditos
campos.

1.3.- Anteproxectos de lei ou proxectos de disposicións admi-
nistrativas que afecten á organización, competencias ou funciona-
mento do propio CES. 

1.4.- Materias que teñan que ser consultadas ó CES por pre-
cepto expreso dunha lei.

2.- Dictames de solicitude facultativa (art. 5º 1.2. da Lei
de creación). Son os referentes a asuntos ou materias (non com-
prendidos no anterior apartado) que sexan sometidos a consulta
polo Consello da Xunta de Galicia ou polos seus membros. Aínda
que a normativa do CES-Galicia non o especifique expresamente,
a materia obxecto de dictame ten que moverse tamén nese ámbi-
to obxectivo do económico-social que dá sentido ó Consello. Todo
parece dar a entender que obxecto directo do Dictame solicitado
debe ser un proxecto de disposición normativa (Decreto, Orden),
porque para a solicitude de pronunciamentos do CES-Galicia sobre
outros temas ábrese na Lei de creación a vía da solicitude de infor-
mes ou estudios (art. 5º.2).

A  decisión de remitir ou non a consulta o proxecto de dispo-
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sición administrativa debe ser adoptada pola consellería corres-
pondente (ou polo propio Consello da Xunta) en función da espe-
cial transcendencia económico-social do contido da disposición.

B• Elaborar  estudios ou informes sobre reformas na nor-
mativa vixente ou sobre a elaboración de plans e programas para
favorece-lo desenvolvemento económico e social de Galicia.

Estes traballos poden ser elaborados por propia iniciativa ou
a solicitude da Xunta de Galicia e deberán versar “sobre as refor-
mas na normativa vixente que se estimen necesarias para favore-
ce-lo desenvolvemento económico e social de Galicia ou sobre a
elaboración de plans e programas dirixidos á mesma finalidade”.

C• Dar a coñecer ó Goberno galego a súa opinión sobre a
execución dos plans e programas de especial transcendencia
para o desenvolvemento económico e social de Galicia, a través da
emisión de opinións-recomendacións (art.5º 2 e 3). Ademais,
o Consello pode, con ocasión da elaboración da súa Memoria sobre
a situación económica e social de cada ano, plantexar recomen-
dacións ou orientacións sobre a política presupostaria da Xunta.

D• Participar en mesas sectoriais xunto con representan-
tes da Administración autonómica para debater problemas especí-
ficos que afecten a sectores estratéxicos de Galicia e definir posi-
bles liñas de actuación (Disposición Adicional Segunda). O CES-
Galicia poderá propoñer á Xunta de Galicia a convocatoria de
Mesas Sectoriais nas que participen non só as organizacións
representadas no mesmo, senón tamén a Administración autóno-
ma, ó obxecto de debater problemas específicos que afecten a
sectores estratéxicos de Galicia, a fin de defini-las posibles liñas
de actuación. Estas mesas sectorias son tamén o instrumento para
evacua-los informes requeridos pola normativa da Unión Europea,
en aplicación do principio de cooperación.
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E• Elaborar e remitir anualmente ó Consello da Xunta unha
Memoria sobre a situación socioeconómica, incluíndo, no seu
caso, recomendacións  ou orientacións sobre a política presupos-
taria (art. 5º 3). O seu obxectivo é informar dos datos máis rele-
vantes que configuran a realidade socioeconómica de Galicia no
ano anterior á súa publicación. 

CompetenciasCompetencias

O ámbito obxectivo para o exercicio das funcións atribuidas ó
Consello Económico e Social de Galicia, é decir, as competencias
do CES, son as materias socioeconómicas directamente vinculadas
ó desenvolvemento económico e social de Galicia. 

Segundo o acordo tomado polo Consello da Xunta na súa
reunión do día 18 de febreiro de 1999, “enténdese por materias
socioeconómicas as relativas a economía, fiscalidade, emprego e
seguridade social, agricultura e pesca, educación e cultura, saúde,
consumo, medio ambiente, transporte e comunicacións, industria
e enerxía, vivenda e mercado único europeo”.

O procedemento para que o Goberno galego solicite a actua-
ción do CES foi definido tamén polo Consello da Xunta na devan-
dita sesión, nos seguintes termos:

“1.- Correspóndelle ó Presidente da Xunta solicitar do
Consello Económico e Social de Galicia a emisión de dictames ou
informes sobre anteproxectos de lei, proxectos de decretos lexis-
lativos e plans xerais ou sectoriais a que se refire o artigo 5.1.1.
da Lei 6/1995, do 28 de xuño, así como aqueloutros dos que a
solicitude teña carácter preceptivo.

2.- Os departamentos ou consellerías con competencias para
a elaboración dos anteproxectos, proxectos e plans sinalados no
apartado 1 deste acordo, cando fose preceptivo o informe do
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Consello Económico e Social de Galicia, de acordo coa súa lei de
creación, interesarano do presidente da Xunta.

A petición de dictames irá acompañada de toda a documen-
tación necesaria para se poder pronunciar.

3.- Cando os departamentos ou consellerías competentes
estimen que os anteproxectos, proxectos ou plans a que se refire
o punto 1 deste acordo non requiren dictame preceptivo do CES-
Galicia, xustificarán o dito extremo mediante a incorporación ó
expediente dunha memoria, asinada polo secretario xeral, na que
se precisen as razóns polas que non se considera preceptivo o dic-
tame, salvo no caso de que este finalmente se interese.”

Cómpre destacar que o funcionamento na Comunidade
Autónoma do Consello Galego de Relacións Laborais (CGRL) –a
súa existencia e ámbito de actuación ven respetada pola propia Lei
de creación do CES-Galicia na Disposición Derradeira Primeira–
permite excluír do ámbito de competencias do CES as cuestions
relativas ás relacións laborais, strictu sensu, xa que a competen-
cia para informar ou dictaminar sobre a actividade normativa na
que se concreta a política laboral da Xunta ven atribuida, pola súa
lei de creación, o devandito Consello Galego de Relacions Laborais
(CGRL). Este ámbito queda, polo tanto, fóra da actividade do CES.

Os membros do CESOs membros do CES

Para o cumprimento dos seus fins e funcións, a lei configura
a composición do Consello Económico e Social de Galicia con 33
membros distribuídos en tres grupos –nos que están incluídas as
organizacións, entidades e asociacións máis representativas do
ámbito económico e social da comunidade autónoma–, o presi-
dente e mailo secretario xeral.
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• Grupo 1: Os seus once membros son designados polas
organizacións sindicais en función da súa representatividade de
acordo coa Lei Orgánica de Liberdade Sindical e co Estatuto dos
Traballadores. O Consello conta con 4 membros designados polo
Sindicato Nacional CC.OO. de Galicia, 4 membros designados polo
sindicato UGT-Galicia e 3 membros designados pola Confederación
Intersindical Galega (CIG).

• Grupo 2: Os membros deste grupo do Consello son desig-
nados polas organizacións empresariais que gocen de capacidade
representativa. Os seus once membros son elixidos pola Confe-
deración de Empresarios de Galicia.

• Grupo 3: O grupo compóñeno 4 membros en representa-
ción do sector agrario (segundo a representatividade obtida nas
últimas eleccións agrarias, 2 membros designados por Xóvenes
Agricultores, 1 membro designado por Unións Agrarias e mais 1
membro designado polo Sindicato Labrego Galego); 2 membros,
do sector marítimo pesqueiro (un da pesca de baixura e outro, do
marisqueo), designados polas Confrarías de Pescadores; 2 mem-
bros designados polo Consello Galego de Consumidores e
Usuarios; e 3 membros designados polas Universidades de Galicia
(cada Universidade designa un representante).

Cada un destes 33 membros ten un suplente para cubri-las
súas posibles ausencias ás reunións do Pleno. 

O mandato dos membros do CES é de catro anos, renovables
por períodos iguais. No trascurso do mesmo, os membros poderán
ser substituidos polas entidades, organizacións ou asociacións que
os designasen. Neste caso, o novo membro permanecerá no cargo
ata o final de período previsto para o seu antecesor.

Os membros do CES, agás o secretario xeral, teñen dereito
a participaren con voz e voto nas sesións do Pleno e das comisións
das que formen parte; asistiren a calquera das comisións secto-
riais e expresaren a súa opinión -previa autorización do seu presi-
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dente-; dispoñeren da documentación do Consello e de acceso ós
traballos desenvolvidos por calquera dos órganos colexiados; pre-
sentaren mocións, suxerencias, textos alternativos e enmendas
para a súa consideración e deixaren constancia dos seus votos
particulares, se os houbera, ós acordos adoptados.  

No canto dos deberes, os membros do Consello teñen que
asistiren ás sesións do Pleno e das comisións ás que pertenzan e
participaren nos seus traballos; gardaren reserva sobre as actua-
cións do Consello cando así o decidan os seus órganos e non face-
ren uso da condición de membro para exerceren actividades pri-
vadas de carácter mercantil ou profesional.
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Membros titularesMembros titulares

do Consello Económico e Social de Galiciado Consello Económico e Social de Galicia

a 31-12-2003a 31-12-2003

Presidente: Luis Suárez-Llanos Gómez
Secretario xeral: Carlos Monclús Diez de Ulzurrun

GRUPO 1º: ORGANIZACIÓNS SINDICAIS

S.N. CC.OO. Galicia Xavier Montero Dongil
Eusebio Justo Santos
Mª Isabel Quintáns Rodríguez
J. Carlos Rodríguez Gesto

UGT-Galicia Manuel Golpe Gómez
José Antonio Gómez Gómez
Delia Irene Martínez Conde
Vicente Calvo Loureiro

CIG Fernando R. Acuña Rúa
Manuel Currás Meira
Natividade López Gromaz

GRUPO 2º: ORGANIZACIÓNS EMPRESARIAIS

CEG Fausto Santamarina Fernández
Ricardo Fernández Castro
Manuel Caeiro Varela
J.P. Rodríguez-Mantiñán Martínez
Fco. Javier García de Paredes Moro
Pablo Rancaño Otero
Julia Vázquez Losada
Manuel Sánchez Aguirre
Mar Vázquez Fernández
Alfonso Varela Vázquez
Luis García Reboredo
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GRUPO 3º: OUTRAS ENTIDADES E ASOCIACIÓNS

Unións Agrarias Juan José Quintáns Paredes

SLG Manuel Dacal Vázquez

Xóvenes Agricultores Antonio de María Angulo
Manuel D. Fontela Ríos

Confrarías (baixura) Evaristo Lareo Viñas
Confrarías (marisqueo Manuel Pazos Vázquez

C. G. Consumidores e U. Begoña Bonet Díez
...

Universidade A Coruña Rafael García Rodríguez
Universidade Santiago Miguel Vázquez Taín
Universidade Vigo Albino Prada Blanco
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Membros suplentesMembros suplentes

do Consello Económico e Social de Galiciado Consello Económico e Social de Galicia

a 31-12-2003a 31-12-2003

GRUPO 1º: ORGANIZACIÓNS SINDICAIS

S.N. CC.OO. Galicia Maica Bouza Seoane
Manuel Lago Peñas
Jesús Penedo Pallas
Jaime López Golpe

UGT-Galicia Mar Alfonsín Madrigal
Ernesto Fontanes Blanco
Rosa Arcos Caamaño
Julia Martínez González

CIG Xesús M.. Mosquera Baamonde
Xurxo Cordero Novo
Fernando Martínez Randulfe

GRUPO 2º: ORGANIZACIÓNS EMPRESARIAIS

CEG José Manuel Maceira Blanco
Araceli de Lucas Sanz
José Antonio Neira Cortés
Javier García Ruiz
Marta Amate López
Ana Centeno Ruiz
Eduardo Núñez Prado
Sonia Mª Fernández Barciela
María José Fernández Robledo
José L. Acuña Trabazos
Reinaldo Iglesias Prieto
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GRUPO 3º: OUTRAS ENTIDADES E ASOCIACIÓNS

Unións Agrarias Pedro González Boquete

SLG Miguel Anxo Méndez López

Xóvenes Agricultores Andrés Novo Lombao
Isabel Manzano Maceira

Confrarías (baixura) Jesús R. Longueira Suárez
Confrarías (marisqueo Francisco Javier Martínez Durán

C. G. Consumidores e U. Lourdes González Pérez
Mª Josefa Neira González

Universidade A Coruña Jesús Martínez Girón
Universidade Santiago José Vázquez Portomeñe
Universidade Vigo Santiago Lago Peñas

0 3
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Cambios de membros do Consello en 2003Cambios de membros do Consello en 2003

A anterior relación de membros do Consello Económico e
Social de Galicia recolle a composición dos seus tres grupos a 31
de decembro. Os cambios de membros designados polas distintas
entidades e organizacións representadas no CES recóllense de
seguido, a través dos decretos de nomeamento e cesamento de
membros publicados ó longo do ano 2003.

• Decreto 193/2003, do 12 de marzo, polo que se dispón o
nomeamento de varios membros do Consello Económico e Social
de Galicia.

Artigo primeiro: Noméase como membro titular do Consello
Económico e Social de Galicia en representación da Universidade
de Santiago de Compostela, a Miguel Vázquez Taín.

Artigo segundo: Noméase como membro suplente do
Consello Económico e Social de Galicia en representación da
Universidade de Santiago de Compostela, a José Vázquez
Portomeñe.

• Decreto 239/2003, do 10 de abril, polo que se dispón o
cesamento de varios membros do Consello Económico e Social de
Galicia.

Artigo primeiro: Que cesen como membros titulares do
Consello Económico e Social de Galicia en representación da
Confederación de Empresarios de Galicia Antonio Martínez
Vázquez e Eduardo Jiménez Domínguez.

Artigo segundo: Que cesen como membros suplentes do
Consello Económico e Social de Galicia en representación da
Confederación de Empresarios de Galicia Cristina Sanz Arias, Julio
de Santiago Boullón e Pablo Rancaño Otero.

• Decreto 240/2003, do 10 de abril, polo que se nomean
varios membros do Consello Económico e Social de Galicia.

Artigo primeiro: Nomear como membros titulares do Consello
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Económico e Social de Galicia en representación da Confederación
de Empresarios de Galicia a Pablo Rancaño Otero e a Julia Vázquez
Losada.

Artigo segundo: Nomear como membros suplentes do
Consello Económico e Social de Galicia en representación da
Confederación de Empresarios de Galicia a Ana Centeno Ruiz e a
Eduardo Núñez Pardo.

• Decreto 296/2003, do 23 de xuño, polo que se dispón o
cesamento de varios membros do Consello Económico e Social de
Galicia.

Artigo primeiro: Que cese como membro titular do Consello
Económico e Social de Galicia en representación de Xóvenes
Agricultores, Ricardo García-Borregón.

Artigo segundo: que cese como membro suplente do
Consello Económico e Social de Galicia en representación de
Xóvenes Agricultores, Antonio de María Angulo.

• Decreto 297/2003, do 23 de xuño, polo que se dispón o
nomeamento de varios membros do Consello Económico e Social
de Galicia.

Artigo primeiro: Noméase membro titular do Consello
Económico e Social de Galicia en representación de Xóvenes
Agricultores a Antonio de María Angulo.

Artigo segundo: Noméase membro suplente do Consello
Económico e Social de Galicia en representación de Xóvenes
Agricultores a Andrés Novo Lombao.

• Decreto 311/2003, do 11 de xullo, polo que se dispón o
cesamento de varios membros do Consello Económico e Social de
Galicia.

Artigo primeiro: Que cese como membro titular do Consello
Económico e Social de Galicia en representación da Confederación
de Empresarios de Galicia, Álvaro Martínez Riva.

Artigo segundo: Que cese como membro suplente do
Consello Económico e Social de Galicia en representación da
Confederación de Empresarios de Galicia, Medardo Arias Prieto.
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Artigo terceiro: Que cese como membro suplente do Consello
Económico e Social de Galicia en representación da Confederación
de Empresarios de Galicia, Ángel Fernández Presas.

• Decreto 312/2003, do 11 de xullo, polo que se dispón o
nomeamento de varios membros do Consello Económico e Social
de Galicia.

Artigo primeiro: Noméase como membro titular do Consello
Económico e Social de Galicia en representación da Confederación
de Empresarios de Galicia a Luis García Reboredo.

Artigo segundo: Noméase como membro suplente do
Consello Económico e Social de Galicia en representación da
Confederación de Empresarios de Galicia a José L. Acuña
Trabazos.

Artigo terceiro: Noméase como membro suplente do Consello
Económico e Social de Galicia en representación da Confederación
de Empresarios de Galicia a Reinaldo Iglesias Prieto.

• Decreto 344/2003, do 4 de agosto, polo que se dispón o
cesamento de varios membros do Consello Económico e Social de
Galicia.

Artigo primeiro: Que cese como membro titular do Consello
Económico e Social de Galicia en representación da Unión Xeral de
Traballadores de Galicia, Javier Otaño Ballesteros.

Artigo segundo: Que cese como membro suplente do
Consello Económico e Social de Galicia en representación da Unión
Xeral de Traballadores de Galicia, José Tomé Roca.

• Decreto 345/2003, do 4 de agosto, polo que se dispón o
nomeamento de varios membros do Consello Económico e Social
de Galicia.

Artigo primeiro: Noméase como membro titular do Consello
Económico e Social de Galicia en representación da Unión Xeral de
Traballadores de Galicia a Vicente Calvo Loureiro.

Artigo segundo: Noméase como membro suplente do
Consello Económico e Social de Galicia en representación da Unión
Xeral de Traballadores de Galicia a Ernesto Fontanes Blanco.
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• Decreto 375/2003, do 14 de outubro, polo que se dispón o
cesamento de varios membros do Consello Económico e Social de
Galicia.

Artigo primeiro: Que cese como membro titular do Consello
Económico e Social de Galicia, en representación da Universidade
de Vigo, Xosé Carlos Arias Moreira.

Artigo segundo: Que cese como membro suplente do
Consello Económico e Social de Galicia, en representación da
Universidade de Vigo, Albino Prada Blanco.

• Decreto 376/2003, do 14 de outubro, polo que se dispón o
nomeamento de varios membros do Consello Económico e Social
de Galicia.

Artigo primeiro: Noméase membro titular do Consello
Económico e Social de Galicia en representación da Universidade
de Vigo a Albino Prada Blanco.

Artigo segundo: Noméase membro suplente do Consello
Económico e Social de Galicia en representación da Universidade
de Vigo a Santiago Lago Peñas.

• Decreto 434/2003, do 27 de novembro, polo que se dispón
o nomeamento dun membro do Consello Económico e Social de
Galicia.

Artigo único: Noméase como membro suplente do Consello
Económico e Social de Galicia a Marta Amate López en represen-
tación da Confederación de Empresarios de Galicia.
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Os membros da Comisión PermanenteOs membros da Comisión Permanente

A Comisión Permanente do CES-Galicia está composta polo
presidente, o secretario xeral e os seguintes membros (a
1/1/2004):

MEMBROS TITULARES

S.N. CC.OO. Galicia Xavier Montero Dongil
UGT - Galicia Manuel Golpe Gómez
CIG Fernando R. Acuña Rúa

CEG Fausto Santamarina Fernández
Ricardo Fernández Castro
Manuel Caeiro Varela

Sindicato Labrego Galego Manuel Dacal Vázquez
Confrarías pescadores Evaristo Lareo Viñas
Universidade de Vigo Albino Prada Blanco

MEMBROS SUPLENTES

S.N. CC.OO. Galicia J. Carlos Rodríguez Gesto
UGT - Galicia Mar Alfonsín Madrigal
CIG Xesús Mosquera Baamonde

CEG J. Manuel Maceira Blanco
Araceli de Lucas Sanz
José Antonio Neira Cortés

Sindicato Labrego Galego Miguel Anxo Méndez López
Confrarías pescadores Jesús R. Longueira Suárez
Universidade de Vigo Santiago Lago Peñas
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Os membros das Comisións SectoriaisOs membros das Comisións Sectoriais

A composición das distintas Comisións Sectoriais do Consello
Económico e Social de Galicia a 1/1/2004 recóllese de seguido.

CS-1: ECONOMÍA, EMPREGO E SECTORES PRODUCTIVOS

S.N. CC.OO. Galicia Eusebio Justo Santos
UGT - Galicia José Antonio Gómez Gómez
CIG Manuel Currás Meira

CEG Ricardo Fernández Castro
Pablo Rancaño Otero
Fº Javier García de Paredes Moro

Xóvenes Agricultores Manuel D. Fontela Ríos
Confrarías pescadores Evaristo Lareo Viñas
C.G. Consumidores • Begoña Bonet Díez

• Presidenta da Comisión

CS-2: SECTOR PÚBLICO E BENESTAR SOCIAL

S.N. CC.OO. Galicia Mª Isabel Quintáns Rodríguez
UGT - Galicia Delia Irene Martínez Conde
CIG • Fernando R. Acuña Rúa

CEG Manuel Caeiro Varela
Julia Vázquez Losada
Luis García Reboredo

Sindicato Labrego Galego Manuel Dacal Vázquez
C.G. Consumidores Mª Josefa Neira González
Universidade Coruña Rafael García Rodríguez

• Presidente da Comisión
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CS-3: DESENVOLVEMENTO REXIONAL

S.N. CC.OO. Galicia Xavier Montero Dongil
UGT - Galicia Vicente Calvo Loureiro
CIG Xesús M. Mosquera Baamonde

CEG • Fausto Santamarina Fernández
J.P. Rodríguez-Mantiñán
Manuel Sánchez Aguirre

Unións Agrarias Juan José Quintáns Paredes
Confrarías (marisqueo) Manuel Pazos Vázquez
Universidade Santiago Miguel Vázquez Taín

• Presidente da Comisión

CS-4: MEMORIA SOCIOECONÓMICA DE GALICIA

S.N. CC.OO. Galicia • J. Carlos Rodríguez Gesto
UGT - Galicia Manuel Golpe Gómez
CIG Natividade López Gromaz

CEG Alfonso Varela Vázquez
Mar Vázquez Fernández
Ricardo Fernández Castro

Xóvenes Agricultores Antonio de María Angulo
C.G. Consumidores Mª Josefa Neira González
Universidade Vigo Albino Prada Blanco

• Presidente da Comisión
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Órganos do ConselloÓrganos do Consello

Para o cumprimento das súas funcións e para a participación
efectiva dos seus membros nos distintos traballos que aborda o
Consello, o CES-Galicia actúa a través dos seguintes órganos: 

• Órganos colexiados: o Pleno, a Comisión Permanente e
as Comisións Sectoriais.

• Órganos unipersonais: o Presidente e o Secretario Xeral.

O Consello conta, como órgano de apoio ós seus membros,
cun  Gabinete Técnico, que, integrado por expertos en materias
socioeconómicas, actúa baixo a dirección do Secretario Xeral.

A normativa prevé tamén a eventual constitución de mesas
sectoriais, propostas á Xunta de Galicia polo Pleno para debater
problemas específicos que afecten a sectores estratéxicos de
Galicia co fin de defini-las posibles liñas de actuación.

O PLENO

O órgano de goberno do Consello Económico e Social é o
Pleno, composto polos 33 membros representantes das distintas
entidades, o presidente e mailo secretario xeral. Tódolos membros
teñen dereito a voto nas sesións, agás o secretario xeral. 

O máximo órgano do CES reúnese con carácter ordinario
unha vez cada trimestre e, de xeito extraordinario, sempre que
sexa convocado polo presidente ou por acordo da Comisión
Permanente. 

O Pleno adopta os seus acordos por maioría simple de votos.
Os casos de posible empate resólvense polo voto de calidade do
seu presidente.
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Este órgano é o encargado de establece-las liñas xerais da
actuación do Consello, aproba-los estudios, informes ou dictames
elaborados por propia iniciativa ou a petición da Xunta de Galicia,
acorda-la elaboración de estudios ou informes que podan favore-
cer o desenvolvemento socio-económico de Galicia e aproba-la
memoria sobre a situación económica e social na comunidade. Nas
vindeiras páxinas atópase un resumo das actividades do Pleno
neste senso (apartado “Actuacións dos órganos colexiados”).

Ademais, o Pleno do CES aproba a proposta de anteproxecto
de orzamento e adopta tódolos acordos necesarios para a correc-
ta organización e funcionamento interno do Consello.

A COMISIÓN PERMANENTE

A Comisión Permanente é o órgano colexiado colaborador do
Pleno no goberno do Consello. Está composta polo presidente, o
secretario xeral e nove membros titulares do CES, a razón de tres
representantes da cada un dos grupos do mesmo, para mante-la
proporcionalidade da súa representación.

A Comisión Permanente reúnese sempre que é convocada
polo presidente, pero tamén, se é o caso, por solicitude de, alo-
menos, tres dos seus membros. A Comisión é a encargada de con-
voca-lo Pleno e fixar, xunto co presidente, a correspondente orde
do día da sesión.

Entre as súas funcións, destaca a supervisión das actividades
do Consello e a coordinación dos traballos das diferentes comi-
sións, así como efectua-lo seguimento dos dictames, estudios ou
informes nos que estéa a traballa-lo CES e darlle conta dos mes-
mos ó Pleno a través do presidente. En xeral, a Comisión
Permanente eleva ó Pleno todo o que estima necesario para o
mellor funcionamento do Consello.
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AS COMISIÓNS SECTORIAIS

As comisións sectoriais son grupos de traballo que teñen
asignadas as tarefas cotiás do Consello. Cada unha delas está
composta por nove membros, tres por cada un dos grupos repre-
sentados no CES-Galicia. 

En xeral, os traballos do CES están repartidos en catro comi-
sións sectoriais de carácter permanente:

• Comisión Sectorial número 1 (CS-1), Economía, emprego e
sectores productivos.

• Comisión Sectorial nº 2 (CS-2), Sector público e benestar
social. 

• Comisión Sectorial nº 3 (CS-3), Desenvolvemento rexional.

• Comisión Sectorial nº 4 (CS-4), Memoria anual sobre a
situación socioeconómica.

O PRESIDENTE

O Presidente do CES é nomeado, para un período de catro
anos, polo Presidente da Xunta de Galicia, por proposta conxunta
dos conselleiros de Economía e Facenda e de Xustiza, Interior e
Relacións Laborais, despois de consultar ás entidades, organiza-
cións e asociacións representadas no Consello.

As competencias específicas atribuidas ó Presidente pola nor-
mativa do Consello son, entre outras, as seguintes:

- Representa-lo Consello e dirixi-las súas actuacións, en cola-
boración coa Comisión Permanente.

- Dirixi-los debates dos órganos colexiados que presida, dar
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por concluidos éstes cando considere que a deliberación foi sufi-
ciente, someter a votación as propostas correspondentes e pro-
clama-los resultados delas.

- Dirimi-los eventuais empates co seu voto de calidade.

- Trasladar ás comisións sectorias correspondentes as solici-
tudes de dictames, estudios ou informes recibidas e face-lo segui-
mento do procedemento establecido para a súa elaboración e pos-
terior aprobación polo órgano competente.

- Visa-las actas, ordena-la publicación dos acordos e dispo-
ñe-lo necesario para o seu cumprimento.

- Remiti-los dictames, informes ou estudios á Xunta de
Galicia e os conselleiros.

- Executa-los acordos do Pleno e maila Comisión Permanente
e velar polo bo funcionamento do Consello.

O SECRETARIO XERAL

O Secretario Xeral é o órgano de asistencia técnica e admi-
nistrativa do Consello e o depositario da fe pública dos seus acor-
dos. É nomeado polo Consello da Xunta de Galicia, por proposta
conxunta dos conselleiros de Economía e Facenda e de Xustiza,
Interior e Relacións Laborais, entre funcionarios do grupo A, des-
pois de consulta-las entidades, organizacións e asociacións repre-
sentadas no CES.

Entre outras, corresponden ó Secretario Xeral as seguintes
competencias específicas:

- Exerce-la dirección administrativa e técnica dos distintos
servicios do Consello e velar por que os seus órganos actúen con-
forme ós principios xerais que informan as actuacións das admi-
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nistracións públicas.

- Redacta-las actas das sesións, as que asiste con voz pero
sin voto, autoriza-las coa súa sinatura e da-lo curso correspon-
dente ós acordos que se adopten.

- O Secretario Xeral exerce a xefatura do persoal do Consello,
a dirección do Gabinete Técnico e é o depositario dos fondos do
CES, formula as propostas de gasto e libra os pagamentos autori-
zados.

O GABINETE TÉCNICO

O Gabinete Técnico é un órgano de apoio ó Consello e actúa
baixo a dirección do Secretario Xeral. O Gabinete conta con dous
expertos economistas que están a desenvolve-los distintos traba-
llos encetados polo Consello: a Memoria anual, os informes e mai-
los dictames solicitados pola Xunta de Galicia.

A MESA SECTORIAL ESPECÍFICA DE COOPERACIÓN

Esta mesa sectorial, coa participación da Administración
autonómica e as organizacións económicas e sociais representa-
das no Consello, evacúa, nos termos da regulamentación comuni-
taria, os informes requeridos pola normativa da Unión Europea.

0 3
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Procedementos internosProcedementos internos

O seu Regulamento de Réxime Interno, aprobado polo Pleno
na súa sesión de 29 de abril de 1996 (DOG do 11 de xuño de
1996) e modificado polo Pleno na sesión de 9 de marzo de 1999
(DOG do 24 de marzo de 1999) e na sesión de 22 de febreiro de
2001 (DOG do 15 de marzo de 2001), regula os procedementos
internos do Consello, tanto o prodecemento xeral como os distin-
tos procedementos específicos.

Procedemento xeral:

O procedemento xeral iníciase, unha vez recibida a petición
de elaboración dun dictame, coa remisión da mesma por parte do
presidente do Consello ó presidente da comisión sectorial com-
petente segundo o asunto de que se trate. Á vez, notifícase esa
remisión ós membros da Comisión Permanente. 

Unha vez recibido o encargo, no que se fixan tamén os pra-
zos máximos para o remate do traballo, a comisión sectorial orga-
niza o seu labor do xeito que considera máis oportuno, sempre
contando co apoio dos servicios técnicos do Consello, en particu-
lar do Centro de Documentación e do Gabinete Técnico. Se se esti-
ma necesario, pode contar co asesoramiento de expertos exter-
nos.

Unha vez rematado o traballo e redactado o dictame, infor-
me ou estudio, entrégaselle ó presidente do CES, que é o encar-
gado de envialo á Comisión Permanente como paso previo á con-
vocatoria do Pleno. Nalgún caso, e previa delegación do Pleno, a
propia Comisión Permanente pódese encargar da aprobación dal-
gún dos traballos do Consello.

No caso de que a aprobación corresponda ó Pleno, a
Comisión Permanente limitarase a coñece-lo texto remitido pola
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comisión sectorial e convoca-la celebración da sesión plenaria.
Antes da data sinalada, os membros do Consello poden presentar
as enmendas que estimen oportunas ó texto proposto. Se se trata
de enmendas totais, éstas deben ir acompañadas dun texto alter-
nativo.

O Pleno debate o texto elaborado pola comisión sectorial e
mais as posibles enmendas, que, sometidas a votación, son incor-
poradas ou non. Finalizado o debate, o texto final sométese tamén
a votación para a súa aprobación. Se non se acadara unha maio-
ría suficente, o texto podería volver a remitirse á comisión secto-
rial para a súa remodelación segundo os parámetros expresados
na sesión. Se, polo contrario, a maioría dos membros do Pleno
vota a favor do texto, o procedemento remata coa inclusión do
resultado e os posibles votos particulares na resolución aprobato-
ria e a remisión do texto final á Xunta de Galicia.

Procedementos específicos:

Cada un dos traballos que aborda o Consello Económico e
Social de Galicia ten o seu propio procedemento específico de ela-
boración aprobado pola Comisión Permanente. Nos seguintes
esquemas (fluxogramas) recóllense os procedementos de elabora-
ción de dictames e de informes e memoria.
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P: Pleno; CP: Comisión Permanente; CS: Comisión Sectorial; SX: Secretario xeral; 
GP: Gabinete Presidencia; GT: Gabinete técnico; CD: Centro Documentación
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P: Pleno; CP: Comisión Permanente; CS: Comisión Sectorial; ‘SX: Secretario xeral; 
GP: Gabinete Presidencia; GT: Gabinete técnico; CD: Centro Documentación
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Procedemento da Mesa Sectorial Específica de
Cooperación:

A mesa sectorial específica de cooperación do CES, ós efec-
tos da súa participación no Comité de Seguimento do programa
operativo de Galicia para o período 2000-2006, ten o seguinte
procedemento interno:

1. A mesa sectorial específica de cooperación do CES reuni-
rase con carácter ordinario antes das reunións dos Comités de
Seguimento, de acordo co artigo 3º.- Coordinación cos interlocu-
tores económicos e sociais, do Regulamento Interno do Comité de
seguimento do programa operativo de Galicia para o período
2000-2006.

Artigo 3º.- Coordinación cos interlocutores económicos
e sociais.

“A participación dos interlocutores económicos e
sociais no seguimento do Programa Operativo Integrado de
Galicia para o período 2000-2006, prevista no artigo 17.2.d) do
Regulamento (CE) 1260/1999 e no apartado 6.3.3. das disposi-
cións de aplicación do dito programa, levarase a cabo median-
te convocatorias expresas cursadas á Mesa sectorial Específica
de Cooperación do Consello Económico e Social de Galicia
para as reunións do Comité de Seguimento.  A Mesa, á vista da
orde do día da sesión do Comité, determinará a asistencia dun
máximo de catro interlocutores económicos e sociais nela repre-
sentados”.

2. As reunións da mesa sectorial específica de cooperación do
CES serán convocadas pola Presidencia, alomenos cunha semana
de antelación á data da reunión de dita mesa, remitindo, coa con-
vocatoria, a orde do día, a documentación recibida a utilizar no
Comité de Seguimento e a documentación dispoñible que se con-
sidere oportuna.
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