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Car ta do Pr esidente
Un ano máis, o Consello Económico e Social de Galicia dá conta,
por medio desta Memoria, das actividades desenvolvidas ó longo do
pasado exercicio. Este pasado ano 2000 o Consello cumpríu os primeiros catro anos da súa vida oficial e renovou tanto os seus órganos
directivos como os membros do Pleno, representantes das distintas
organizacións socioeconómicas que o compoñen.
A simple lectura das actividades desenvolvidas polos órganos
colexiados é, ó meu xuízo, reveladora de que o Consello está atendendo de forma axeitada ó cumprimento dos fins para os que foi creado, desempeñando o seu papel de foro de debate a través do que as
organizacións sociais e económicas que o integran deixan oír a súa voz
sobre cuestións que concernen ó desenvolvemento de Galicia.
Este nivel de participación directa no tratamento da “cosa pública” por parte de sectores relevantes da sociedade civil estase a revelar como un elemento de singular interese na definición da política da
nosa Comunidade. E potenciar esta participación, facéndoa discurrir
por cauces de leal colaboración, debe ser un obxectivo permanente de
todos os que, dun ou outro xeito, teñen nas súas mans a ilusionante
capacidade de procurar o benestar de Galicia.
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O Consello Económico e Social
NATUREZA, FINALIDADE E FUNCIÓNS
Por Lei 6/1995, do 28 de xuño, creouse na Comunidade Autonoma
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 organismo é facilita-la participación do tódolos galegos na vida política, económica e social e atende-la aspiración dos axentes
económicos 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 representado 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 económicos e sociais e a Xunta de Galicia
para o exercicio da función consultiva, non só sobre a actividade normativa da Xunta de Galicia en materias de especial trascendencia económicosocial, senon tamén para a elaboración de informes, estudios o propostas
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:
A• Emitir dictames (a solicitude preceptiva ou facultativa) sobre proxectos de disposicións normativas e plans xerais ou sectoriais.
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1.- Dictames de solicitude preceptiva (art. 5º Lei de creación).
Calificanse como tales os que versen sobre:
1.1.- Anteproxectos de lei e proxectos de decretos lexislativos que
regulen materias socio-económicas directamente vinculadas ó desenvolvemento económico e social de Galicia (a norma contempla unha única excepción: o proxecto de lei de Presupostos Xerais da Comunidade Autónoma).
pos.

1.2.- Plans xerais ou sectoriais que teñan relación cos indicados cam-

1.3.- Anteproxectos de lei ou proxectos de disposicións administrativas
que afecten á organización, competencias ou funcionamento do propio CES.
1.4.- Materias que teñan que ser consultadas ó CES por precepto
expreso dunha lei.

6

2.- Dictames de solicitude facultativa (art. 5º 1.2. da Lei de creación). Son os referentes a asuntos ou materias (non comprendidos 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 ámbito 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 informes ou estudios (art.
5º.2).
A decisión de remitir ou non a consulta o proxecto de disposición administrativa corresponde adóptala á consellería correspondente (ou o propio
Consello da Xunta) en función da especial transcendencia económico-social
do contido da disposición.
B• Elaborar estudios ou informes sobre reformas na normativa
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 solicitu-
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de da Xunta de Galicia e deberán versar “sobre as reformas na normativa
vixente que se estimen necesarias para favorece-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 recomendacións ou orientacións sobre a política presupostaria da
Xunta.
D• Participar en mesas sectoriais xunto con representantes da
Administración autonómica para debater problemas específicos que afecten
a sectores estratéxicos de Galicia e definir posibles 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
autónoma, 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.
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 presupostaria (art. 5º 3). A normativa do Consello especifica que debe remitirse anualmente á Xunta unha
memoria sobre a situación económica e social en Galicia. O seu obxectivo é
informar dos datos máis relevantes que configuran a realidade socioeconómica de Galicia no ano anterior á súa publicación.
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COMPETENCIAS
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 EXTERNO
8

O procedemento para que o Goberno galego solicite a actuación do
CES foi definido tamén polo Consello da Xunta na devandita 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 lexislativos 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 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 documentación 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
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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 dictame, salvo no caso de que este finalmente se interese.”
Cómpre destacar que a existencia 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
competencia 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 e na súa “Memoria” anual,
por exemplo, só recolle os datos ofrecidos polo CGRL.
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Os membros do CES-Galicia
Para o cumprimento dos seus fins e funcións, a lei configura a composición e estructura do Consello Económico e Social de Galicia en tres grupos,
nos que están representadas as organizacións, entidades e asociacións máis
destacadas do ámbito económico e social da comunidade.

ESTRUCTURA
O CES-Galicia está formado por 35 membros, incluídos o seu presidente e mailo secretario xeral. Os outros 33 membros están distribuídos en tres
grupos:
• Grupo 1: Os seus once membros son designados polas organizacións
sindicais máis representativas segundo os resultados das eleccións sindicais.
No Consello séntanse 4 membros do Sindicato Nacional CC.OO. de Galicia, 4
membros do sindicato UGT-Galicia e 3 da Confederación Intersindical Galega
(CIG)
• Grupo 2: Os once membros do Consello encadrados neste grupo
representan ás organizacións empresariais e son designados pola
Confederación de Empresarios de Galicia.
• Grupo 3: Neste grupo agrúpanse as diversas entidades e asociacións
cidadáns, culturais e socioeconómicas máis representativas da realidade
económica e social de Galicia. O grupo compóñeno 4 membros do sector
agrario; 2, do sector marítimo pesqueiro (un da pesca de baixura e outro,
do marisqueo); 2 representantes dos consumidores e usuarios; e 3 das
Universidades de Galicia.
Cada un destes 33 membros, que son designados polas organizacións,
entidades ou asociacións ás que pertencen, ten un suplente para cubri-las
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súas posibles ausencias ás reunións do Pleno. Cada membro do Consello,
agás o secretario xeral, ten un voto persoal e únicamente delegable no seu
suplente.
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 teñen dereito a participaren con voz e voto nas
sesións do Pleno e das comisións das que formen parte; asistiren a calquera das comisións sectoriais e expresaren a súa opinión -previa autorización
do seu presiente-; dispoñeren da documentación do Consello e de acceso ós
traballos desenvolvidos por calquera dos órganos colexiados; presentaren
mocións, suxerencias, textos alternativos e enmendas para a súa consideración e deixaren constancia dos seus votos particulares ós acordos adoptados.
12

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 actuacións do Consello cando así o decidan os seus órganos e non faceren uso da condición de membro para exerceren actividades privadas de carácter mercantil ou profesional.
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COMPOSICIÓN
Membros titulares
do Consello Económico e Social de Galicia
a 31/12/2000

Presidente:

• Luis Suárez-Llanos Gómez

Secretario xeral:

• Carlos Monclús Diez de Ulzurrun

Grupo 1.- Organizacións sindicais
Sindicato Nacional CC.OO. de Galicia
• Xavier Montero Dongil
• Eusebio Justo Santos
• Mª Isabel Quintáns Rodríguez
• J. Carlos Rodríguez Gesto
Sindicato UGT-Galicia
• Manuel Golpe Gómez
• Ignacio Pérez Calzado
• Delia Irene Martínez Conde
• José Carlos Rodríguez del Río
CIG (Confederación Intersindical Galega)
• Manuel Mera Sánchez
• Mª Natividad López Gromaz
• Ramiro Oubiña Parracho

C
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Grupo 2.- Organizacións empresariais
Confederación de Empresarios de Galicia
• Fausto Santamarina Fernández
• Ricardo Fernández Castro
• Manuel Caeiro Varela
• José P. Rodríguez-Mantiñán Martínez
• Juan Silva Alvite
• Antonio Martínez Vázquez
• Eduardo Jiménez Domínguez
• Manuel Sánchez Aguirre
• Juan José Molinos Casal
• Alfonso Varela Vázquez
• Álvaro Martínez Riva
Grupo 3.- Outras entidades e asociacións

14

Unións Agrarias de Galicia
• Roberto García González
Sindicato Labrego Galego
• Manuel Dacal Vázquez
Asociación Agraria Xóvenes Agricultores
• Ricardo García-Borregón Millán
Unión Sindical Agraria de Galicia
• Leandro I. Quintas Saavedra
Confrarías de Pescadores de Galicia
• Genaro Amigo Chouciño
• Manuel Pazos Vázquez
Consello Galego de Consumidores e Usuarios
• Begoña Bonet Díez
• Otilia Novegil Villanueva
Universidade da Coruña
• Juan Jesús Fernández Caínzos
Universidade de Santiago
• Manuel Castro Cotón
Universidade de Vigo
• José Carlos Arias Moreira

C
ES
GALICIA

MEMORIA DE

actividades

2
0

0
0

Cada dun destes membros titulares do Consello ten un suplente, que é
o encargado de acudir ás sesións do Pleno en caso de ausencia do titular. O
voto de cada un dos membros do Consello só é delegable no seu suplente.
Na seguinte relación cítanse na mesma orde dos titulares.

Membros suplentes
do Consello Económico e Social de Galicia
a 31/12/2000
Grupo 1.- Organizacións sindicais
Sindicato Nacional CC.OO. de Galicia
• Maica Bouza Seoane
• Manuel Lago Peñas
• Jesús Penedo Pallas
• Jaime López Golpe
Sindicato UGT-Galicia
• Mar Alfonsín Madrigal
• José Tomé Roca
• Rosa Arcos Caamaño
• Eusebio Oreona Martínez
CIG (Confederación Intersindical Galega)
• Luís Burgos Díaz
• Alfonso Tellado Sande
• Antolín Alcántara Álvarez
Grupo 2.- Organizacións empresariais
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Confederación de Empresarios de Galicia
• Susana Budiño Rodríguez
• José Antonio Neira Cortés
• Javier García Ruiz
• Julio de Santiago Boullón
• Cristina Sanz Arias
• Pablo Rancaño Otero
• Sonia Mª Fernández Barciela
• Mª José Fernández Robledo
• Medardo Arias Prieto
• Angel Fernández Presas

Grupo 3.- Outras entidades e asociacións
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Asociación Agraria Xóvenes Agricultores
• Manuel D. Fontela Ríos
Sindicato Labrego Galego
• Manuel Dacal Vázquez
Unión Sindical Agraria de Galicia
• Enrique Martelo Villaverde
Unións Agrarias de Galicia
• Pedro González Boquete
Confrarías de Pescadores de Galicia
• Jesús Ramón Longueira Suárez
• José Roca Dopico
Consello Galego de Consumidores e Usuarios
• Lourdes González Pérez
• María Josefa Neira
Universidade de Santiago de Compostela
• Aureliano García González-Llanos
Universidade da Coruña
• Jesús Martínez Girón
Universidade de Vigo
• Alberto Gago Rodríguez
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CAMBIOS DE MEMBROS DO CONSELLO EN 2000
A relación de membros recollida nas páxinas anteriores corresponde a
decembro de 2000. Cumplido co remate de 1999 o primeiro período de catro
anos na andaina do Consello Económico e Social de Galicia, e como está previsto na súa normativa, procedeuse á renovación total da representación das
distintas organizacións, entidades e asociacións que compoñen o Pleno.
A nova composición do Consello foi publicada no DOG nº 75, do 17 de
abril de 2000. Primeiro recóllense os decretos de cesamento (decreto
81/2000, do 6 de abril, polo que se dispón o cesamento do presidente do
Consello Económico e Social de Galicia; decreto 82/2000, do 6 de abril, plo
que se dispón o cesamento dos membros do Consello Económico e Social de
Galicia; e decreto 83/2000, do 6 de abril, polo que se dispón o cesamento
do secretario xeral do Consello Económico e Social de Galicia) e, de seguido, os decretos de nomeamento dos novos membros.
tes:

Estes decretos de nomeamentos dos novos membros foron os seguin17

• Decreto 84/2000, do 6 de abril, polo que se dispón o nomeamento do
presidente do Consello Económico e Social de Galicia.
Artigo único: Noméase presidente do Consello Económico e Social de
Galicia a Luis Suárez-Llanos Gómez.
• Decreto 85/2000, do 6 de abril, polo que se dispón o nomeamento
dos membros do Consello Económico e Social de Galicia.
O artigo único é a relación dos membros titulares e suplentes do
Consello. Dado que pouco despois houbo algúns trocos na representación,
non cómpre reproduci-lo listado.
• Decreto 86/2000, do 6 de abril, polo que se dispón o nomeamento do
secretario xeral do Consello Económico e Social de Galicia.
Artigo único: Noméase secretario xeral do Consello Económico e Social
de Galicia a Carlos Monclús Diez de Ulzurrun.
Como fora comentado, unha vez nomeados os novos membros, ó longo
do ano producíronse varios trocos nas representacións propostas polas enti-
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dades no Pleno do Consello Económico e Social de Galicia. De seguido relaciónanse os cesamentos e nomeamentos, sempre a proposta das propias
entidades, cos seus correspondentes decretos segundo a súa data de publicación no Diario Oficial de Galicia:
• Decreto 130/2000, do 15 de maio, polo que se dispón o cesamento
de varios membros do Consello Económico e Social de Galicia.
No seu artigo único disponse que cesen como membros titulares do
CES-Galicia, Marijé Díaz Sánchez, Eduardo Fernández Pérez e Manuel Lago
Pernas, e como membros suplentes dos anteriores, Eusebio Justo Santos,
Luis Alba Álvarez e Rafael Sánchez García, en representación do Sindicato
Nacional CC.OO. de Galicia, e o cesamento de Magoya Méndez Martínez
como membro suplente do Consello Económico e Social de Galicia en representación da Confederación de Empresarios de Galicia.
DOG nº 107, do 2 de xuño de 2000.
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• Decreto 131/2000, do 15 de maio, polo que se dispón o nomeamento de varios membros do Consello Económico e Social de Galicia.
Noméanse membros titulares do CES-Galicia a José Eusebio Justo
Santos, Mª Isabel Quintáns Rodríguez e J. Carlos Rodríguez Gesto, e como
membros suplentes dos anteriores a Manuel Lago Peñas, Jesús Penedo Pallas
e Jaime López Golpe, respectivamente, segundo a proposta do Sindicato
Nacional CC.OO. de Galicia, así como Susana Budiño Rodríguez como membro suplente do Consello Económico e Social de Galicia, de acordo coa proposta da Confederación de Empresarios de Galicia.
DOG nº 107, do 2 de xuño de 2000.
• Decreto 232/2000, do 28 de setembro, polo que se dispón o cesamento de dous membros do Consello Económico e Social de Galicia.
Dispón que cese como membro titular do CES-Galicia, Rafael Sánchez
Sostre e como membro suplente do anterior, Fausto Santamarina Fernández,
en representación da Confederación de Empresarios de Galicia.
DOG nº 197, do 10 de outubro de 2000.
• Decreto 233/2000, do 28 de setembro, polo que se dispón o nomeamento dun membro do Consello Económico e Social de Galicia.
Noméase como membro titular do Consello Económico e Social de
Galicia a Fausto Santamarina Fernández, segundo a proposta da
Confederación de Empresarios de Galicia.
DOG nº 197, do 10 de outubro de 2000.
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• Decreto 263/2000, do 30 de outubro, polo que se dispón o cesamento de dous membros do Consello Económico e Social de Galicia.
Cesa como membro titular do CES-Galicia Javier García Ruiz e como
membro suplente Marina Graña Bermúdez, en representación da
Confederación de Empresarios de Galicia.
DOG nº 218, do 10 de novembro de 2000.
• Decreto 264/2000, do 30 de outubro, polo que se dispón o nomeamento de dous membros do Consello Económico e Social de Galicia.
No seu único artigo, noméase como membro titular do Consello
Económico e Social de Galicia a Juan Silva Alvite, e como membro suplente
a Javier García Ruiz, de acordo coa proposta da Confederación de
Empresarios de Galicia.
DOG nº 218, do 10 de novembro de 2000.
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Órganos do Consello
Para o cumprimento das súas funcións e para a participación efectiva
dos seus membros nos distintos traballos que aborda o Consello, o CESGalicia actúa a través de dous tipos de 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.

O PLENO
O órgano de goberno do Consello Económico e Social é o Pleno, composto polos 33 membros representantes das distintas entidades, o secretario xeral e mailo presidente. Tódolos membros teñen dereito a voto nas
sesións, agás o secretario.
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.
Este órgano é o encargado de establece-las liñas xerais da actuación do
Consello, aproba-los estudios, informes ou dictames elaborados por propia
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iniciativa ou a petición da Xunta de Galicia, acorda-la elaboración de estudios ou informes que podan favorecer 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 correcta 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.
22

A Comisión Permanente reúnese sempre que é convocada polo presidente, pero tamén, se é o caso, por solicitude de, alomenos, tres dos seus
membros. A Comisión é a encargada de convoca-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 comisións, así como
efectua-lo seguimento dos dictames, estudios ou informes nos que estéa a
traballa-lo CES e darlle conta dos mesmos 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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A Comisión Permanente está integrada polos seguintes membros (a
31/12/2000):
Presidente:

• Luis Suárez-Llanos Gómez

Secretario:

• Carlos Monclús Diez de Ulzurrun

Grupo 1.- Organizacións sindicais
Sindicato Nacional CC.OO. de Galicia
• Xavier Montero Dongil
Sindicato UGT-Galicia
• Manuel Golpe Gómez
CIG (Confederación Intersindical Galega)
• Ramiro Oubiña Parracho
Grupo 2.- Organizacións empresariais
Confederación de Empresarios de Galicia
• Fausto Santamarina Fernández
• Ricardo Fernández Castro
• Juan José Molinos Casal
Grupo 3.- Outras entidades e asociacións
Sindicato Labrego Galego
• Manuel Dacal Vázquez
Consello Galego de Consumidores e Usuarios
• Begoña Bonet Díez
Universidade de Santiago
• Manuel Castro Cotón
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Membros suplentes da Comisión Permanente a 31/12/2000:
Grupo 1.- Organizacións sindicais
Sindicato Nacional CC.OO. de Galicia
• J. Carlos Rodríguez Gesto
Sindicato UGT-Galicia
• Mar Alfonsín Madrigal
CIG (Confederación Intersindical Galega)
• Natividade López Grómaz
Grupo 2.- Organizacións empresariais
Confederación de Empresarios de Galicia
•
• José Antonio Neira Cortés
• Susana Budiño Rodríguez

24

Grupo 3.- Outras entidades e asociacións
Sindicato Labrego Galego
• Miguel Anxo Méndez López
Consello Galego de Consumidores e Usuarios
• Elvira Novegil Villanueva
Universidade de Vigo
• Ana Fernández Pulpeiro
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AS COMISIÓNS SECTORIAIS
As comisións sectoriais son grupos de traballo que teñen asignadas as
tarefas cotiás do Consello. En xeral, os traballos do CES están repartidos en
catro comisións sectoriais de carácter permanente. Cada unha delas está
composta por nove membros, tres por cada un dos grupos representados no
Consello.
A Comisión Sectorial 1, denominada Economía, emprego e desenvolvemento territorial, é a encargada de aborda-los asuntos de índole preferentemente económica e de desenvolvemento de Galicia.
A Comisión Sectorial 2, Calidade de vida e protección social, faise
cargo dos estudios ou informes que inciden de xeito primordial nos aspectos
sociais da realidade galega.
A Comisión Sectorial 3, Unión Europea, centra a súa actividade nos
retos, tanto económicos como sociais, que a pertenza de Galicia á Unión
Europea plantexa á comunidade.
A Comisión Sectorial 4, Memoria sobre a situación socioeconómica,
ten como misión redactar un informe global sobre o estado da economía e a
sociedade de Galicia desde unha óptica xeralizadora.
De seguido, nas páxinas seguintes, relaciónase a composición destas
comisións sectoriais, con tódolos seus membros organizados por grupos e
polas entidades ás que representan.
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Membros da Comisión Sectorial nº 1, Economía, emprego e desenvolvemento territorial, a 31/12/2000.
Grupo 1.- Organizacións sindicais
Sindicato Nacional CC.OO. de Galicia
• Eusebio Justo Santos
Sindicato UGT-Galicia
• Ignacio Pérez Calzado
CIG (Confederación Intersindical Galega)
• Ramiro Oubiña Parracho
Grupo 2.- Organizacións empresariais
Confederación de Empresarios de Galicia
• Ricardo Fernández Castro
• José P. Rodríguez-Mantiñán Martínez
• Antonio Martínez Vázquez
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Grupo 3.- Outras entidades e asociacións
Unión Sindical Agraria de Galicia
• Leandro Quintas Saavedra
Confrarías de pescadores
• Jesús Ramón Longueira Suárez
Consello Galego de Consumidores e Usuarios
• Begoña Bonet Díez
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Membros da Comisión Sectorial nº 2, Calidade de vida e protección
social, a 31/12/2000.

Grupo 1.- Organizacións sindicais
Sindicato Nacional CC.OO. de Galicia
• Mª Isabel Quintáns Rodríguez
Sindicato UGT-Galicia
• Delia Irene Martínez Conde
CIG (Confederación Intersindical Galega)
• Ramiro Oubiña Parracho
Grupo 2.- Organizacións empresariais
Confederación de Empresarios de Galicia
• Manuel Caeiro Varela
• Antonio Martínez Vázquez
• Álvaro Martínez Riva
Grupo 3.- Outras organizacións e asociacións
Sindicato Labrego Galego
• Manuel Dacal Vázquez
Consello Galego de Consumidores e Usuarios
• Otilia Novegil Villanueva
Universidade da Coruña
• Juan Jesús Fernández Caínzos
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Membros da Comisión Sectorial nº 3, Unión Europea, a 31/12/2000.
Grupo 1.- Organizacións sindicais
Sindicato Nacional CC.OO. de Galicia
• Xavier Montero Dongil
Sindicato UGT-Galicia
• José Carlos Rodríguez del Río
CIG (Confederación Intersindical Galega)
• Manuel Mera Sánchez
Grupo 2.- Organizacións empresariais
Confederación de Empresarios de Galicia
• Fausto Santamarina Fernández
• Eduardo Jiménez Domínguez
• Manuel Sánchez Aguirre
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Grupo 3.- Outras entidades e asociacións
Unións Agrarias de Galicia
• Roberto García González
Confrarías de Pescadores
• Manuel Pazos Vázquez
Universidade de Santiago
• Manuel Castro Cotón
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Membros da Comisión Sectorial nº 4, Memoria socioeconómica de
Galicia, a 31/12/2000.

Grupo 1.- Organizacións sindicais
Sindicato Nacional CC.OO. de Galicia
• J. Carlos Rodríguez Gesto
Sindicato UGT-Galicia
• Manuel Golpe Gómez
CIG (Confederación Intersindical Galega)
• Natividade López Grómaz
Grupo 2.- Organizacións empresariais
Confederación de Empresarios de Galicia
• Juan Silva Alvite
• Juan José Molinos Casal
• Alfonso Varela Vázquez
Grupo 3.- Outras entidades e asociacións
Asociación Agraria Xóvenes Agricultores
• Ricardo García-Borregón Millán
Consello Galego de Consumidores e Usuarios
• Otilia Novegil Villanueva
Universidade de Vigo
• José Carlos Arias Moreira
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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, organizacións e asociacións representadas no
Consello.
As competencias específicas atribuidas ó Presidente pola normativa do
Consello son, entre outras, as seguintes:
- Representa-lo Consello e dirixi-las súas actuacións, en colaboración
coa Comisión Permanente.
- Dirixi-los debates dos órganos colexiados que presida, dar por concluidos éstes cando considere que a deliberación foi suficiente, someter a
votación as propostas correspondentes e proclama-los resultados delas.
30

- Dirimi-los eventuais empates co seu voto de calidade.
- Trasladar ás comisións sectorias correspondentes as solicitudes de
dictames, estudios ou informes recibidas e face-lo seguimento do procedemento establecido para a súa elaboración e posterior aprobación polo órgano competente.
- Visa-las actas, ordena-la publicación dos acordos e dispoñe-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.
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O SECRETARIO XERAL
O Secretario Xeral é o órgano de asistencia técnica e administrativa do
Consello e o depositario da fe pública dos seus acordos. 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, despois de consulta-las entidades, organizacións e
asociacións representadas 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 conforme ós principios
xerais que informan as actuacións das administracións públicas.
- Redacta-las actas das sesións, as que asiste con voz pero sin voto,
autoriza-las coa súa sinatura e da-lo curso correspondente 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 autorizados.

O GABINETE TÉCNICO
O Gabinete Técnico é un órgano de apoio ó Consello e actúa baixo a
dirección do Secretario Xeral. Como órgano colexiado, estará composto por
un máximo de catro membros, reconocidos expertos nas materias obxecto
dos traballos do CES. Neste momento, o Gabinete conta con dous expertos
economistas que están a desenvolve-los distintos traballos encetados polo
Consello: a Memoria anual, os informes en curso e dos dictames solicitados
polo Goberno galego.
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Procedementos internos
Cada un dos traballos que aborda o Consello Económico e Social de
Galicia ten o seu propio procedemento de elaboración aprobados pola
Comisión Permanente. Nos dictames por solicitude da Xunta, o procedemento iníciase, unha vez recibida a petición, coa remisión da mesma por
parte do presidente do Consello ó presidente da comisión sectorial competente 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 prazos máximos
para o remate do traballo, a comisión sectorial organiza o seu labor do xeito
que considera máis oportuno, sempre contando co apoio dos servicios técnicos do Consello, en particular do Centro de Documentación e do Gabinete
Técnico. Se se estima necesario, pode contar co asesoramiento de expertos
externos.
Unha vez rematado o traballo e redactado o dictame, informe ou estudio, entrégaselle ó presidente do CES, que é o encargado de envialo á
Comisión Permanente como paso previo á convocatoria do Pleno. Nalgún
caso, e previa delegación do Pleno, a propia Comisión Permanente pódese
encargar da aprobación dalgún dos traballos do Consello.
No caso de que a aprobación corresponda ó Pleno, a Comisión
Permanente limitarase a coñece-lo texto remitido pola 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 alternativo.
O Pleno debate o texto elaborado pola comisión sectorial e mais as
posibles enmendas, que, sometidas a votación, son incorporadas ou non.
Finalizado o debate, o texto final sométese tamén a votación para a súa
aprobación. Se non se acadara unha maioría suficente, o texto podería vol-
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ver a remitirse á comisión sectorial 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 aprobatoria e a
remisión do texto final á Xunta de Galicia.

34
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Actuacións dos
órganos colexiados
Antes de entrar na relación pormenorizada das diferentes sesións convocadas das distintas comisións e o Pleno do Consello ó longo do ano 2000,
cómpre salientar que este exercicio foi o primeiro da segunda etapa ou
“lexislatura” do CES-Galicia. Nomeados para un novo “mandato” da catro
anos, o acto de constitución do novo Pleno tivo lugar na sede do Consello o
día 4 de maio, coa presencia do presidente da Xunta de Galicia. Era a segunda sesión do plenario no ano pero, pola súa importancia institucional, salienta na actividade dese ano e merece atención preferente. De seguido reprodúcense as palabras do presidente do Consello e as do presidente da Xunta
nese acto.

DISCURSO DE PRESIDENTE
DO CES-GALICIA NO PLENO 2/2000
É obrigado que comeze a miña intervención agradecéndolle, señor presidente, o meu nomeamento e agradezendo ós señores conselleiros de
Economía e Facenda e de Xustiza, Interior e Relacións Laborais a proposta
conxunta que no seu día formularon para facelo posible. Agradecemento que
teño que facer extensible, de modo moi especial, ás organizacións e ás entidades representadas no Consello, que tiveron a xenerosidade de aceptar
aquela proposta, renovando a súa confianza na miña persoa despois de catro
anos de colaborar estreitamente cos seus representantes na ilusionante
tarefa de dar vida a este organismo. Gracias, de verdade.
Hai unhas poucas semanas, con ocasión da presentación da memoria
anual de actividades deste organismo, ó fío de cumprir os seus primeiros
catro anos de vida, expresaba a miña convicción de que, tralas dificultades
propias da posta en marcha de toda entidade de nova creación, o Consello
Económico e Social de Galicia fora paulatinamente acadando un estimable
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nivel de efectividade no cumprimento das funcións que a súa Lei de creación
lle asignara, tanto por razón do esforzo despregado polos seus membros
como polo crecente discorrer dos debates sobre datos da realidade socioeconómica cada vez máis fiables e precisos, o que, en definitiva, traducírase
na expresión dos seus pareceres cun importante nivel de consenso e de responsabilidade.

36

É sabido que no transcurso destes catro anos fóronse progresivamente
iluminando algunhas sombras que durantes determinados períodos da súa
andaína fixeron acto de aparición; sombras que unhas veces revistiron forma
de dificultade para acadar niveis óptimos de dedicación e outras de certa
desconfianza. Non había nada de excepcional na aparición destes “distorsións”. Quero recordar, señor presidente, unhas palabrar súas de hai catro
anos, no acto de toma de posesión similar ó que nos ocupa. Contiñan, ó meu
entender, unha advertencia acerca do risco de que tales situacións se producisen: despois de sinalar que “as únicas credenciais para a xustificación
social do organismo radican na súa capacidade para conseguir logros concretos e tanxibles”, sinalaba: “de aí a importancia dunha colaboración leal es
sincera entre a Xunta e o Consello, cuestión que, siendo cousa de dous,
debería producirse nunha dialéctica de cooperación e non de desconfianza
mutua; concentrando esforzos nos auténticos problemas a resolver e concertando, se é o caso, os métodos para facelo”. Os xuristas sabemos que
cando se utiliza a lóxica do deber ser é porque as cousas poden non ser
como deberían selo.
Creo sinceramente que se deron pasos moi importantes nesa dialéctica
de cooperación. E non parece inoportuno recordar algúns datos, uns protagonizados pola Xunta e outros polo propio Consello. Quere referirme, en primeiro lugar, á presencia de conselleiros ante o Pleno (unhas veces por propia iniciativa e outras a solicitude do propio Pleno) para informar sobre particulares espectos da política dos seus departamentos; tamén a participación, así mesmo informativa, de diversos altos cargos das Consellerías nas
sesións preliminares das Comisións Sectoriais de traballo para explica-las
liñas fundamentais do proxecto de disposición sometido a consulta; tamén a
solicitude expresa duns informe previo que servira de base para a negociación, entre a Xunta e os axentes sociais, do Plan para a Creación de
Emprego en Galicia, ou a presentación pública, ante o Pleno deste organismo, do Plan Estratéxico de Desenvolvemento Económico de Galicia ou a
posta en marcha da Mesa Sectorial de Cooperación para evacua-los informes
requiridos pola normativa da Unión Europea (entre o que habería que des-
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tacar o referido ó Plan de Desenvolvemento Rexional) ou, en fin, a máis frecuente demanda, de un tempo a esta parte, de dictame facultativo sobre
proxectos de Decretos con incidencia sobre a realidade socioeconómica de
Galicia.
Pero tamén me parece xusto situar, como plasmación desa mesma dialéctica de cooperación, a actividade desplegada polo Consello asumindo iniciativas para formular propostas de acción política en temas de indiscutible
interese para Galicia; propostas que tralos oportunos debates internos quedaron plasmados nos diversos documentos elaborados tras un significativo
consenso, entre os que destacaría, como especialmente significativos, os
informes sobre a Situación da pobreza e o nivel de protección social en
Galicia, sobre a Situación sanitaria na nosa comunidade, sobre os Fondos
estructurais europeos, sobre a Área de Ferrol ou, en resposta a solicitudes
expresas, o informe sobre Medidas e actuacións para o desenvolvemento e
creación de emprego e o dictame sobre o Plan estratéxico de desenvolvemento económico de Galicia, que se están afianzando como referencia obrigada de estudiosos e analistas de diversa condición, interesados no coñecemento do noso país.
O Consello veu cumprindo a través destas formulacións o seu papel de
foro permanente de diálogo e deliberación entre os axentes económicos e
sociais e a Xunta de Galicia, co convencemento do que, dentro do entramado institucional que dá forma xurídico pública á nosa Comunidade
Autónoma, o Consello, pola súa configuración interna, pola diversidade dos
sectores da vida económica e social representados (tal vez non están todos
os que son, pero sen dúbida son todos os que están), constitúe a tribuna da
sociedade civil organizada e (como pode lerse no documento elevado á consideración da Comisión Europea polo Pleno do Comité Económico e Social
europeo con data de 1 de marzo pasado) o lugar nos que os representantes
da sociedade civil organizada reciben unha información directa, expresan o
seu punto de vista e defenden os seus intereses. Unha asamblea non política que reúne un amplo espectro de experiencia con competencias técnicas
sólidas e recoñecidas. Un ente que non só serve de marco institucional para
a consulta dos axentes económicos e sociais, senón que é ponte entre o
Estado e esa sociedade civil organizada, con toda a súa diversidade e complexidade.
Señor presidente, este é o camiño que fomos percorrendo en penso que
debemos seguir percorrendo. Se un dos presupostos da acción política debe
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ser, ten que ser, o coñecemento da realidade sobre a que se vai actuar, as
observacións, as consideracións xurdidas neste foro de debate que é o
Consello debeb ser tomadas como particulares puntos de vista sobre a dita
realidade. Naturalmente discutibles. Probablemente críticos. Pero en todo
caso necesarios para facer realidade aquela dialéctica de cooperación da que
falaba ó principio.
Non é saber o que temos que facer o que despois destes catro primeiros anos de vida do organismo me preocupa; preocúpame cómo temos que
facelo para ganar niveis crecentes de efectividade e, polo tanto, para xustificarnos máis e mellor socialmente. Por eso creo que entre as nosas inmediatas preocupacións, desde as nosas propias instancias internas, deberíamos situa-la apertura dun proceso de reflexión, para reafirmarnos na nosa
metodoloxía ou para introducir nela os cambios que a experiencia transcorrida nos poida aconsellar. Estou seguro que o imos facer, porque estou convencido de que estas preocupacións son tamén as preocupacións dos membros do Consello que na súa grande maioría hoxe renovan a súa condición.
E porque non me cabe dúbida que naquela apuntada liña de concertación
imos contar co apoio das distintas Consellería e de modo moi especial co
seu, señor presidente, polo que unha vez máis quero darlle as gracias.
38

PALABRAS DO PRESIDENTE DA XUNTA NO
ACTO DE CONSTITUCIÓN DE PLENO DO CES-GALICIA
Aproveitando a ocasión que se me presenta hoxe coa nova constitución
do Consello Económico e Social de Galicia, gustaríame dedicar unhas palabras a destaca-la importancia do papel que representa o CES-galego e a
agradece-los esforzos levados a cabo nos seus primeiros catros anos de funcionamento. Ninguén dubida de que, ó igual que sucede con tódalas institucións e organismos, poñerse en marcha require duplicar esforzos. Ningúen
dubida tampouco da importancia de que exista o Concello, o traballo do cal
é froito da colaboración e participación dos axentes económicos e sociais e
das organizacións socioprofesionais da nosa Comunidade.
Hai algún tempo, a Xunta de Galicia quixo deseñar un instrumento de
participación social que enriquecera o proceso de toma de decisións do
Executivo, pois o mellor contacto cos auténticos problemas pode aportar
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mellores solucións. Foi así como naceu o Consello Económico e Social de
Galicia, como foro de debate sobre temas socioeconómicos e como instrumento consultivo do Goberno galego.
Tal e como figura na Lei de creación do CES, do 28 de xuño de 1995, o
Consello “créase como ente consultivo da Xunta de Galicia en materia socioeconómica (...) co obxecto de facilita-la participación de tódolos galegos na
vida política, económica, social e cultural” e para “facer efectiva a participación dos axentes económicos e sociais na política socioeconómica de
Galicia”. O Consello Económico e Social é, polo tanto, un foro de debate que
trata temas de moito interese para a nosa Comunidade e que, debendo traballar baixo as directrices básicas da profesionalidade e da independencia e
dende o seu papel como ente consultivo da Xunta de Galicia, ten que aportar conclusións de interese para os responsables da política socioeconómica
da nosa Comunidade.
A importancia dos dictames e informes emitidos polo Consello
Económico e Social vén dada en gran medida porque derivan do consenso
de representantes dos distintos ámbitos da nosa sociedade: os traballadores, os empresarios, os agricultores e pescadores, os usuarios e consumidores e a Universidade. Todos eles han ser protagonistas e participantes neste
foro de debate que é o Consello Económico e Social galego, por enriba de
particularismos ou posturas partidistas que poderían lastra-la súa eficacia.
O carácter consultivo e independente deste organismo outórgalle, asimesmo, un especial recoñecemento social e un elevado grao de responsabilidade. O feito de contar con estas dúas facultades dota ó Consello de capacidade de autoorganización e de iniciativa propia para elaborar os informes
e estudios que considere necesarios para contribuír ó desenvolvemento económico e social de Galicia. A autonomía funcional de que dispón apórtalle, ó
mesmo tempo, unha gran responsablidade, tanto sobre o seu axeitado funcionamento, como sobre a obxectividade dos seus informes.
A posta en marcha deste organismo foi unha decisión querida por parte
do Executivo que me honro en presidir e que servíu para lles conceder o protagonismo debido ós representantes da sociedade civil en materia de tanta
transcendencia.
Non é menos certo que a constitución do Consello Económico e Social
ten tamén outro tipo de lectura: o de facer compartidas e transparentes por
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parte do Executivo as súas tarefas de xestión, con total respeto ós informes
e decisións emanadas deste tipo de institucións.
Tamén é verdade que institucións da natureza do Consello Económico e
Social e Administración teñen eidos de actuación perfectamente delimitados,
claramente establecidos, con precisas responsabilidades, con esixencias propias. De aí que sexa un valor este recoñecemento da propia diversidade e
unha garantía pára salvagardar as competencia de cadaquén.
Semella, pois, que só dende o respeto ó labor desenvolvido polo CES e
pola Administración se pode articular esa colaboración leal que os cidadáns
demandan nestes intres no que a actual configuración socioeconómica están
mudando a ritmos acelerados, lonxe de calquera tentación instrumental.
Por outra banda, e enlazando co comezo do meu discurso, creo que
todos estamos de acordo en que, na súa primeira etapa de funcionamento,
o CES realizou considerables esforzos para levar a cabo o seu labor. Entre os
abundantes informes e dictames que partiron del poderíamos destacar dous
documentos coñecidos por todos por tratar temas tan transcendentes para
Galicia como son o crecemento económico e a creación de emprego.
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Refírome ós documentos elaborados para a posta en marcha dos
“Acordos sobre medidas de crecemento e emprego” e do Plan estratéxico de
desenvolvemento de Galicia. O Pacto polo emprego, que foi asinado no ano
1998 pola Administración autonómica e pola práctica totalidade dos axentes
económicos e sociais galegos, supuxo un acontecemento histórico para a
nosa Comunidade. Por primeira vez, os axentes económicos e sociais e o
Goberno autonómico acordaban medidas a prol do desenvolvemento e xeración de emprego en Galicia. Por outra banda, a relevancia do Pedega non é
menor, pois este Plan constituirá o eixo que estructure a política económica
e social do Executivo galego para os vindeiros seis anos.
Con estas dúas mostras do labor realizado polo Consello Económico e
Social de Galicia durante a súa primeira etapa, só me resta recoñecer os
esforzos realizados ata agora polo Consello Económico e Social e animar ós
seus integrantes a traballar baixo as pautas da responsabilidade, independencia de criterio e ánimo constructivo. Coa miña felicitación a tódolos integrantes do CES por este novo mandato, que fago expresa na persoa do seu
presidente, Luis Suárez-Llanos, deséxolles un exitoso labor neste anos.
Moitas gracias.
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ACTIVIDADE DOS ÓRGANOS COLEXIADOS
A actividade do Pleno, da Comisión Permanente e das distintas
Comisións Sectoriais está organizada por sesións e, dentro das mesmas,
dase conta dos puntos máis salientables dos tratados, segundo constan nas
correspondentes actas.
O Pleno do Consello celebrou 8 sesións, incluída a de toma de posesión
dos membros para un novo mandato, da que se falou máis arriba. Pola súa
banda, a Comisión Permanente reuniuse en 9 ocasións ó longo do ano, mentres a actividade das diferentes Comisións Sectoriais foi moi variada:
CS-1: 15 sesións.
CS-2:
8 sesións.
CS-3:
3 sesións.
CS-4: 15 sesións.

ACTIVIDADE DO PLENO
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• Sesión 1/00 (11 de abril)
Aprobación, por unanimidade, do Dictame sobre o anteproxecto de Lei
de Voluntariado de Galicia.
• Sesión 2/00 (4 de maio)
Toma de posesión dos membros do Consello Económico e Social de
Galicia. Asisten a esta sesión o presidente da Xunta de Galicia, os conselleiros de Economía e Facenda e de Presidencia e Administración Pública, a presidenta do Consello Galego de Relacións Laborais, o secretario xeral da
Consellería de Presidencia e Administración Pública e os secretarios xerais
dos sindicatos UGT-Galicia, Sindicato Nacional CC.OO. de Galicia e da CIG
(Confederación Intersindical Galega).
• Sesión 3/00 (4 de maio)
Celebrada na mesma data da toma de posesión, a sesión adicouse á
designación dos membros titulares e suplentes que integrarían a Comisión
Permanente e a rotación dos representantes do Grupo III na mesma.
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O Pleno acordou tamén aprobar a representación do Grupo III nas
Comisións Sectoriais e a rotación dos Presidentes das devanditas Comisións.
• Sesión 4/00 (26 de xuño)
O Pleno acordou aprobar por unanimidade o anteproxecto de orzamentos do CES-Galicia para o ano 2001.
Tamén aprobou o Dictame sobre o Proxecto de Decreto polo que se
establece o procedemento para a consecución do pacto ambiental na
Comunidade Autónoma de Galicia e o Dictame sobre o proxecto de Decreto
polo que se regula a autorización e notificación de productor e xestor de residuos de Galicia e se crea o Rexistro xeral de productores e xestores de residuos de Galicia.
Por último, acordouse a elaboración dun informe a iniciativa propia
sobre a "Situación e perspectivas do sector marisqueiro en Galicia”.

42

• Sesión 5/00 (9 de outubro)
O Pleno acordou aprobar o Dictame sobre o anteproxecto de Lei de
Colexios Profesionais da Comunidade Autónoma de Galicia e delegar na
Comisión Permanente a aprobación do Dictame sobre o anteproxecto de
Lei de medidas fiscais, orzamentarias, de función pública e actuación
administrativa para 2001.
• Sesión 6/00 (20 de novembro)
O Pleno acordou aprobar a Memoria sobre a situación económica e
social de Galicia 1999 e mailo informe sobre Entorno para a creación de
empresas e fomento das iniciativas empresariais en Galicia, ámbolos dous
traballos por unanimidade.
• Sesión 7/00 (4 de decembro)
Aprobación, polo trámite de urxencia e por unanimidade, do Dictame
sobre o anteproxecto de Lei de modificación da Lei de concentración parcelaria para Galicia.
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• Sesión 8/00 (14 de decembro)
Comparecencia do conselleiro de Industria e Comercio para presentar o
Libro branco da Enerxía de Galicia,

ACTIVIDADE DA COMISIÓN PERMANENTE
• Sesión 1/00 (28 de xaneiro)
A Comisión Permanente acordou aproba-lo contido da páxina web do
CES-Galicia, que manterá a imaxe corporativa das publicacións do Consello
e incluirá enlaces das entidades representadas no CES e os correspondentes
a Administración galega.
Acordouse tamén aproba-la Memoria de actividades 99 e o presidente
do Consello informou sobre o proceso de renovación do CES, que xa estaba
case que rematado.
• Sesión 2/00 (5 de abril)
A Comisión Permanente acordou tramita-la proposta de Dictame do
anteproxecto Lei de voluntariado de Galicia e convocar unha nova sesión do
Pleno.
No punto correspondente a rogos e preguntas, o presidente informou
do sexto encontro de Consellos Económicos e Sociais autonómicos, celebrado en Oviedo os días 30 e 31 de marzo de 2000.
• Sesión 3/00 (15 de xuño)
Acordouse a tramitación dos Dictames sobre o proxecto de Decreto polo
que se establece o procedemento para a consecución do pacto ambiental na
Comunidade Autónoma de Galicia e sobre o proxecto de Decreto polo que se
regula a autorización e notificación de productor e xestor de residuos de
Galicia e se crea o Rexistro xeral de productores e xestores de residuos de
Galicia.
Ademais, chégouse ó acordo unánime de incluír na orde do día do vindeiro Pleno, do que se fixou a data, a proposta de informe a iniciativa pro-
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pia, coa maior amplitude posible, sobre a "Situación e perspectivas do sector marisqueiro en Galicia".
Acordouse tamén convocar unha sesión da Comisión Permanente para
debater con maior profundidade a colaboración entre os CES do Arco
Atlántico.
O presidente informou acerca das xornadas dos CES autonómicos sobre
os servicios rexionais de emprego, a celebrar en Oviedo en outubro de 2000.
• Sesión 4/00 (10 de xullo)
Debatiuse unha eventual participación no programa de traballo previsto polos CES autonómicos para “O Estudio Estratéxico de Cooperación
Interrexional do Espacio Atlántico”. Despois dun amplo debate, acórdase:
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1.- Encomendar a Comisión nº 3 un informe-opinión, a aprobar polo
Pleno, sobre o “Estudio estratéxico de cooperación interrexional do espacio
atlántico”.
2.- Facer xestións co CES de Portugal e coa Comisión de traballo
Galicia-Norte de Portugal, sobre a súa posible participación nas consideracións que se aporten no dito informe-opinión.
O Presidente informou da solicitude de comparecencia, no Pleno do
CES, na primeira quincena de setembro, do Conselleiro de Industria e
Comercio, a petición propia, para presentar o Libro Blanco sobre a enerxía
en Galicia e solicitar un dictame facultativo sobre o mesmo.
• Sesión 5/00 (2 de outubro)
Acordouse tramita-la proposta de dictame sobre sobre o Anteproxecto
de Lei de Colexios Profesionais da Comunidade Autónoma de Galicia.
A comisión aprobou tamén a proposta de posicionamento do CES sobre
o “Estudio estratéxico de cooperación interrexional do espacio atlántico”.
Despois dun amplo debate sobre a invitación ós encontros de Gijón de
16 e 17 de novembro sobre “Análise de modelos de intermediación pública
no Mercado de Traballo mediante servicios de colocación/emprego”, acordouse, dada a existencia nesta Comunidade Autónoma do Consello Galego
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de Relacións Laborais, que se realicen as xestións oportunas para que se
traslade, a dito Consello, a invitación.
• Sesión 6/00 (11 de outubro)
Por delegación do Pleno 5/00, de 9 de outubro, acordouse aproba-lo
dictame sobre o “Anteproxecto de Lei de medidas fiscais e de réxime orzamentario e administrativo para o 2001”,
• Sesión 7/00 (13 de novembro)
O primeiro acordo desta sesión foi tramita-la proposta da “Memoria
sobre a situación económica e social de Galicia 1999” e varias cuestións relativas á súa presentación ós medios de comunicación.
Acordouse tamén tramita-la proposta de informe sobre sobre "Entorno
para a creación de empresas e fomento das iniciativas empresariais en
Galicia".
• Sesión 8/00 (30 de novembro)
Acórdase tramita-la proposta do Dictame sobre o anteproxecto de Lei
de modificación da Lei de Concentración Parcelaria para Galicia.
Debatiuse a solicitude de comparecencia do conselleiro de Industria e
Comercio diante do Pleno para presentar o "Libro branco da enerxía de
Galicia" e acordouse a orde do día da sesión.
Finalmente, acordouse convocar dúas novas sesións do Pleno.
• Sesión 9/00 (18 de decembro)
Seguindo coa colección de informes sobre as áreas funcionais de
Galicia, acordouse que se inicie no ano 2001 o Informe sobre a area funcional de Monforte-O Barco, que abarca as comarcas de Chantada, Terra de
Lemos, Quiroga, Terra de de Trives e Valdeorras.
No eido das relacións co Conselho Económico e Social de Portugal,
acordouse solicitar dese organismo o seu informe sobre a Rede Transeuropea
de Transportes da U.E. e tamén que o Presidente do CES estableza contac-
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tos con directivos da Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal
manifestando o interese do CES de Galicia en colaborar con dita
Comunidade, cando se considere que a achega do CES pode engadir valor
as relacións de Galicia co Norte de Portugal.
A Comisión decidiu tamén elevar ó Pleno unha proposta de modificación
do Regulamento de Réxime Interno co obxecto de equilibrar o traballo das
Comisións Sectoriais.

ACTIVIDADE DA COMISIÓN SECTORIAL Nº 1
46

• Sesión 1/00 (13 de xaneiro)
Os membros da Comisión aprobaron o Índice para o informe sobre o
entorno para a creación de empresas e fomento das iniciativas empresariais
en Galicia e debateron varios puntos do contido dese informe.
• Sesión 2/00 (16 de maio)
Estudio do borrador de varios puntos do Informe sobre as áreas funcionais de Galicia: Área funcional de Lugo
Estudio do borrador dun punto do Informe Entorno para a creación de
empresas e fomento das iniciativas empresariais en Galicia.
• Sesión 3/00 (16 de xullo)
Estudio do borrador dun punto do Informe sobre as áreas funcionais de
Galicia: Área funcional de Lugo.
Estudio do borrador dun novo punto do Informe Entorno para a creación de empresas e fomento das iniciativas empresariais en Galicia.
Entregáronse as propostas de índice para o Informe sobre “Situación e
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perspectivas do sector marisqueiro a pé en Galicia” e acordouse debater o
novo índice na vindeira sesión. A Comisión acordou convocar ás sesións nas
que se debata este informe ó representante do sector do marisqueo no CES.
Por outra banda, e co obxectivo de facer máis operativas as sesións,
acordouse que, nas convocatorias desta comisión, a orde do día no conteña
mais dun informe a debate.
• Sesión 4/00 (12 de setembro)
Traballos preliminares para a elaboración do dictame sobre o anteproxecto de Lei de Colexios Profesionais de Galicia. Despois dunha ampla análise do anteproxecto de Lei, acordouse iniciar o debate do articulado na vindeira sesión da Comisión. O Centro de Documentación foi encargado de facilitar ós membros da Comisión un estudio comparado dos modelos de asociación dos profesionais titulados nos distinto países da unión europea.
• Sesión 5/00 (18 de setembro)
Acordáronse as consideracións xerais e particulares para o Dictame
sobre o anteproxecto de Lei de Colexios Profesionais de Galicia. Decidiuse
que a aprobación do texto definitivo da proposta do Dictame se producira na
vindeira sesión da comisión.
• Sesión 6/00 (22 de setembro)
A Comisión Sectorial acordou aprobar por unanimidade a proposta de
texto definitivo do Dictame do anteproxecto de Lei de Colexios Profesionais
de Galicia e remiti-la ó Presidente do Consello para o seu traslado á Comisión
Permanente para a súa aprobación polo Pleno.
Decidiuse tamén a aprobación do índice para a elaboración do informe
sobre "Situación e perspectivas do sector marisqueiro a pé en Galicia".
• Sesión 7/00 (9 de outubro)
A Comisión Sectorial acordou aprobar, por unanimidade, a proposta de
texto definitivo do Dictame sobre o Anteproxecto de Lei de medidas fiscais e
de réxime orzamentario e administrativo para o ano 2001 e remiti-la ó
Presidente do Consello para súa aprobación pola Comisión Permanente,
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dacordo coa delegación do Pleno na súa sesión 5/00, de 9 de outubro.
• Sesión 8/00 (16 de outubro)
Debate do contido do borrador do Informe sobre “Entorno para a creación de empresas e fomento das iniciativas empresariais en Galicia. Borrador
outubro 2000”. Apórtanse consideracións para completa-lo informe.
• Sesión 9/00 (6 de novembro)
A Comisión Sectorial acordou aprobar por unanimidade a proposta de
texto definitivo do Informe sobre “Entorno para a creación de empresas e
fomento das iniciativas empresariais en Galicia” e remiti-lo ó Presidente do
Consello para o seu traslado á Comisión Permanente para a súa aprobación
polo Pleno.
• Sesión 10/00 (20 de novembro)
Debate para a elaboración do Dictame sobre o anteproxecto de Lei de
modificación da Lei de Concentración Parcelaria para Galicia.
48

• Sesión 11/00 (22 de novembro)
Continuouse co debate para a redacción do Dictame sobre o anteproxecto de Lei de modificación da Lei de Concentración Parcelaria para Galicia.
• Sesión 12/00 (27 de novembro)
Continuouse co debate para a redacción do Dictame sobre o anteproxecto de Lei de modificación da Lei de Concentración Parcelaria para Galicia.
• Sesión 13/00 (28 de novembro)
Rematouse co debate para a redacción do Dictame sobre o anteproxecto de Lei de modificación da Lei de Concentración Parcelaria para Galicia
e acordouse debater na vindeira sesión o texto completo da proposta de
Dictame.
• Sesión 14/00 (30 de novembro)
A Comisión Sectorial acordou aprobar por unanimidade a proposta de
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texto definitivo do Dictame sobre o anteproxecto de Lei de modificación da
Lei de Concentración Parcelaria para Galicia e remiti-la ó Presidente do
Consello para o seu traslado á Comisión Permanente para a súa aprobación
polo Pleno.
• Sesión 15/00 (18 de decembro)
Debatiuse o borrador do informe sobre as áreas funcionais de Galicia:
II.- Área funcional de Lugo e acordouse que os membros da Comisión remitan ó CES as súas propostas de consideracións para que, unha vez integradas, sexan incorpordas ó borrador do informe.

ACTIVIDADE DA COMISIÓN SECTORIAL Nº 2
• Sesión 1/00 (20 de marzo)
Dentro dos traballos para a redacción do Dictame sobre o anteproxecto de Lei de Voluntariado Social de Galicia, compareceu na Comisión o director xeral de Xustiza e Administración Local para presenta-lo dito anteproxecto. Os membros solicitaron as aclaracións oportunas sobre os obxectivos
e contido do texto e solicitaron documentación comparada con normas similares doutras comunidades autónomas.
• Sesión 2/00 (27 de marzo)
Continúan os traballos para a elaboración do Dictame sobre o anteproxecto de Lei de Voluntariado Social de Galicia, co debate de distintos artigos
do texto proposto.
• Sesión 3/00 (30 de marzo)
Continúan os traballos para a elaboración do Dictame sobre o anteproxecto de Lei de Voluntariado Social de Galicia, co debate de distintos artigos
do texto proposto.
• Sesión 4/00 (4 de abril)
Despois do correspondente debate dos últimos artigos do anteproxecto
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de Lei de Voluntariado Social de Galicia, a Comisión Sectorial acordou aprobar por maioría a proposta de texto definitivo do Dictame do anteproxecto
de Lei de Voluntariado Social de Galicia e remiti-la ó Presidente do Consello
para o seu traslado á Comisión Permanente para a súa aprobación polo
Pleno. A Confederación de Empresarios de Galicia anticipa a presentación
dunha emenda parcial ás consideracións propostas.
• Sesión 5/00 (15 de maio)
A Comisión debatiu, para a elaboración do corrrespondente Dictame,
sobre o proxecto de Decreto polo que se establece o procedemento para a
consecución do pacto ambiental na Comunidade Autónoma de Galicia e solicitou documentación adicional.
De seguido, os membros da Comisión Sectorial manifestaron as súas
consideracións xerais sobre o proxecto de Decreto polo que se regula a autorización e notificación de productor e xestor de residuos de Galicia e se crea
o Rexistro xeral de productores e xestores de residuos de Galicia, e solicitaron tamén máis documentación.
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• Sesión 6/00 (22 de maio)
No marco dos traballos para a elaboración dos dictames sobre o proxecto de Decreto polo que se establece o procedemento para a consecución
do pacto ambiental na Comunidade Autónoma de Galicia e o proxecto de
Decreto polo que se regula a autorización e notificación de productor e xestor de residuos de Galicia e se crea o Rexistro xeral de productores e xestores de residuos de Galicia, tivo a comparecencia da Secretaría Xeral da
Consellería de Medio Ambiente para explica-lo seu contido.
• Sesión 7/00 (29 de maio)
Debatiuse o dictame sobre o proxecto de Decreto polo que se establece o procedemento para a consecución do pacto ambiental na C.A. de
Galicia.
• Sesión 8/00 (8 de xuño)
A Comisión acordou aprobar por maioría a proposta de texto definitivo
do Dictame sobre o proxecto de Decreto polo que se establece o procede-
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mento para a consecución do pacto ambiental na C.A. de Galicia e remiti-la
ó Presidente do Consello para o seu traslado á Comisión Permanente para a
súa aprobación polo Pleno.
A Confederación de Empresarios de Galicia anticipou a presentación
dunha emenda parcial ás consideracións propostas.
Acourdouse tamén aprobar por maioría a proposta de texto definitivo
do Dictame sobre o proxecto de Decreto polo que se regula a autorización e
notificación de productor e xestor de residuos de Galicia e se crea o Rexistro
xeral de productores e xestores de residuos de Galicia e remiti-la ó
Presidente do Consello para o seu traslado á Comisión Permanente para a
súa aprobación polo Pleno.
A Confederación de Empresarios de Galicia anticipou tamén a presentación dunha emenda parcial ás consideracións xerais do Dictame.

ACTIVIDADE DA COMISIÓN SECTORIAL Nº 3
• Sesión 1/00 (17 de xullo)
No marco dos traballos de elaboración do Informe-opinión sobre o
Estudio estratéxico de cooperación interrexional do espacio atlántico, a
comisión acordou invitar a unha autoridade administrativa á vindeira sesión
para que expusera os programas operativos afectados polo dito estudio.
Acordouse tamén que, na vindeira sesión, se presenten uns antecedentes da posición do CES, manifestada nos diferentes informes aprobados
polo Pleno, respecto os obxectivos afectados polo estudio. O principio de
cooperación, a rexionalización das axudas e a priorización dos proxectos
incluiranse neste informe opinión.
• Sesión 2/00 (31 de xullo)
O secretario xeral de Acción Exterior compareceu diante da Comisión,
considerou positivo o “primeiro borrador do informe opinión sobre o documento do Estudio estratéxico de cooperación interrexional do espacio atlán-
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tico”, expuso as liñas xerais do dito estudio estratéxico e solicitou unha análise xeral do informe intermedio, dos obxectivos estratéxicos e dos proxectos e accións.
Os membros da Comisión Sectorial solicitaron as aclaracións oportunas
sobre a colaboración do Consello no dito documento.
• Sesión 3/00 (11 de setembro)
Despois dun amplo debate, acordouse elevar á Comisión Permanente
unha proposta de toma de posición do CES respecto ó “Estudio estratéxico
de cooperación interrexional do espacio atlántico”.

ACTIVIDADE DA COMISIÓN SECTORIAL Nº 4
52

• Sesión 1/00 (18 de maio)
A comisión encetou o estudio do borrador de varios puntos da Memoria
sobre a situación económica e social de Galicia 1999, con distintas aportacións para a elaboración da mesma.
• Sesión 2/00 (25 de maio)
Debatéronse novos borradores de puntos da memoria e os membros
recibiron documentación para o seu estudio antes da vindeira sesión.
• Sesión 3/00 (5 de xuño)
Os traballos para a elaboración da Memoria sobre a situación económica e social de Galicia 1999 continuaron co debate de novos puntos do índice proposto.
• Sesión 4/00 (29 de xuño)
Os traballos para a elaboración da Memoria sobre a situación económica e social de Galicia 1999 continuaron co debate de novos puntos do índice proposto.
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Debatiuse e foi aprobada unha proposta de cambio do esquema xeral
da Memoria, cun novo Índice para 1999.
• Sesión 5/00 (6 de xullo)
Debatéronse novos borradores de puntos da memoria e os membros
recibiron documentación para o seu estudio antes da vindeira sesión.
• Sesión 6/00 (13 de xullo)
Debatéronse novos borradores de puntos da memoria e os membros
recibiron documentación para o seu estudio antes da vindeira sesión.
• Sesión 7/00 (20 de xullo)
Debatéronse novos borradores de puntos da memoria e os membros
recibiron documentación para o seu estudio antes da vindeira sesión.
• Sesión 8/00 (27 de xullo)
Debatéronse novos borradores de puntos da memoria e os membros
recibiron documentación para o seu estudio antes da vindeira sesión.
• Sesión 9/00 (9 de setembro)
Dentro do traballo de elaboración da Memoria sobre a situación económica e social de Galicia 1999, a Comisión foi informada do contido do borrador da mesma, en base ás actas das anteriores comisións. Rectificáronse os
erros materiais do documento e tomáronse acordos para a aportación e
debate das consideracións dos distintos grupos.
• Sesión 10/00 (28 de setembro)
A comisión continuou co debate das consideracións do borrador da
Memoria sobre a situación económica e social de Galicia 1999.
• Sesión 11/00 (2 de outubro)
Acordouse aproba-lo texto das consideracións do capítulo: 1.- Situación
económica de Galicia, pendente do parágrafo 5º do punto primeiro, da
Memoria sobre a situación económica e social de Galicia 1999.
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• Sesión 12/00 (5 de outubro)
Acordouse aproba-lo texto modificado das consideracións do capítulo:
1.- Situación económica de Galicia.
• Sesión 13/00 (10 de outubro)
A comisión seguíu co debate das consideracións do borrador da
Memoria sobre a situación económica e social de Galicia 1999 e acordou
redactar un texto modificado das consideracións do capítulo: 2.- Emprego
• Sesión 14/00 (19 de outubro)
Acordouse aproba-las consideracións do capítulo: 2.- Emprego e do o
capítulo 3.- Sector público e benestar social.
• Sesión 15/00 (26 de outubro)
No debate das consideracións do borrador da Memoria sobre a situación
económica e social de Galicia 1999, acordouse aproba-las consideracións dos
capítulos 4.- Sectores productivos e 5.- Desenvolvemento rexional.
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De seguido, acordouse aproba-lo borrador da “Memoria sobre a situación económica e social de Galicia 1999” e remiti-lo ó Presidente do Consello
para o seu traslado á Comisión Permanente, como trámite previo á convocatoria do Pleno, en cumprimento do artigo 5º da Lei de creación do
Consello.

ACTIVIDADE DA MESA SECTORIAL DE COOPERACIÓN
• Sesión 1/00 (21 de decembro)
Convocouse unha nova sesión da Mesa Sectorial específica de cooperación, presidida polo director xeral de Planificación Económica e Fondos
Comunitarios da Consellería de Economía e Facenda. O director xeral expuso o contido do Marco Comunitario de Apoio (MAC) 2000-2006 e os cadros
financeiros do programa operativo.
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