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Un País Valencià més just per als treballadors i les treballadores 
 

Les eleccions autonòmiques del 28 d’abril seran de nou, decisives per a les treballadores i els 

treballadors del País Valencià. El nou Parlament pot fer del País Valencià un lloc millor o 

soscavar els avanços aconseguits pel canvi de polítiques realitzades en els darrers quatre anys. 
  
La crisi va significar un endarreriment i rebaixa en les condicions de vida de les persones 

treballadores. Aprofitant l’excusa de la crisi es van retallar molts serveis públics i reduir els drets 

de les persones. A hores d'ara, tot i el canvi de cicle econòmic i el canvi en les polítiques dels 

anomenats governs del canvi, la recuperació econòmica i de l’ocupació no arriba a la majoria de 

les treballadores i dels treballadors. 
  
És comprensible la desilꞏlusió de moltes persones que estan patint els efectes del creixement de 

la desigualtat i de la pèrdua de qualitat i seguretat en l’ocupació. Cal consolidar i augmentar la 

reacció que haja pogut donar-se contra l’austeritat i la desregulació que han empitjorat els 

efectes de la crisi per a persones treballadores, pensionistes i joves. I també frenar el creixement 

de les forces d’extrema dreta. 
  
La Confederació Sindical de CCOO PV creu que és possible un País Valencià més just per a les 

persones treballadores, basat en la democràcia i la justícia social, en l’ocupació de qualitat i 

salaris més alts, en una transició socialment justa i equitativa cap a una economia digital i una 

economia amb baixes emissions de carboni. En aquest sentit la consecució dels objectius de 

desenvolupament sostenible (ODS) considerem que és un marc vàlid de referència i d’orientació 

de les polítiques en l'àmbit del País Valencià i que una negociació colꞏlectiva més forta i 

generalitzada, el diàleg social i la participació de les persones treballadores són imprescindibles 

per assolir més justícia i democràcia. 
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I 
 

Més democràcia és més justícia social 
 
 

Una societat igualitària, i per tant, vertaderament lliure, es construeix a partir d'una societat 

entre iguals: iguals davant la llei, iguals en drets i oportunitats; i amb un reduït grau de 

desigualtat econòmica tant d'ingressos com de patrimonis. Per tant i per defensar la llibertat de 

totes i de tots davant els atacs dels qui solament volen llibertat per mantenir els seus privilegis a 

costa dels drets de la immensa majoria de la societat, CCOO PV proposem les mesures 

polítiques següents: 
  
1.- Accions per defensar els principis democràtics, les llibertats públiques, els drets 

sindicals i de les dones, l'estat de dret amb la qualitat de les seues institucions judicials. 

Tolerància zero a la incitació de l'odi, del racisme i de la xenofòbia. 
  
2.- La democràcia ha d'anar més enllà de la votació i incloure la participació real en les 

decisions polítiques, així com la participació democràtica en la societat i en el lloc de treball. 
  
3.- Cal millorar la qualitat de les nostres institucions democràtiques amb la consolidació dels 

avanços en la lluita contra el frau i la corrupció i les institucions que hi poden fer front, com 

ara l'Agència Valenciana de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció. 
  
4.- Codi ètic per a la representació política. Cal evitar les anomenades "portes giratòries" i 

reduir els aforaments. 
  
5.- Cal avançar en la independència judicial. Mateixa justícia per a totes i tots, garantint el 

dret a la justícia de manera universal i gratuïta. 
  
6.- Desenvolupament d’una agenda de polítiques públiques amb l’objectiu de reduir les 

desigualtats socials i l’exclusió. 
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7.- S’ha de concebre la cooperació internacional com una política pública a llarg termini. Cal 

que es desenvolupe una cooperació que siga transformadora i que garantisca el respecte dels 

drets humans als països de destinació.  

 

II 
 

Ocupació digna i de qualitat. Els drets laborals són socials 
 

 

La crisi econòmica ens ha afectat a totes les persones, però la recuperació econòmica no ens 

està afectant per igual. Hi ha persones que, segons la seua situació dins del mercat de treball, 

del sexe, de la nacionalitat o de l’edat, presenten un major nivell de vulnerabilitat econòmica i 

social. Perquè importen les persones, la cohesió i la igualtat volem superar aquestes 

desigualtats i per això calen les polítiques següents: 
  
8.- És urgent impulsar un augment de salaris, especialment dels més baixos, que han patit 

amb major contundència la crisi. 
  
9.- La creació d’ocupació de qualitat ha de convertir-se en la política prioritària en tots els 

nivells de gestió pública. 
  
10.- La lluita contra la precarietat laboral en totes les seues dimensions i la creació d’un 

observatori del treball decent per combatre, entre altres, l’economia submergida. 
  
11.- Vigilància de la protecció de la salut laboral i la prevenció de riscos laborals. 

Cobertura de les vacants en l’INVASSAT i reforçar la coordinació entre l'autoritat laboral i la 

Inspecció de Treball i Seguretat Social. 
  
12.- Desenvolupament d’iniciatives coordinades de lluita contra l’atur en l’àmbit comarcal i 

intercomarcal, mitjançant els pactes territorials d’ocupació. 
  
13.- Cal prioritzar la protecció de les persones que estan aturades i les polítiques de 

reinserció al mercat de treball. 
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14.- La recerca de noves possibilitats d’ocupació, passa pel desenvolupament de la política 

de formació i capacitació davant les noves realitats del mercat de treball. 
  
15.- Polítiques econòmiques dirigides a la creació de nous llocs de treball sustentats en la 

sostenibilitat, tan ecològica com social. 
  
16.- Les polítiques actives han de ser avaluades de manera contínua i readaptades d’acord 

amb l’evolució de cadascun dels mercats locals de treball que hi ha al País Valencià. 
  
17.- Actuacions d’orientació professional integral a les persones aturades, dins d’un marc 

comarcal, i el desenvolupament del Pla valencià de formació professional. 
  
18.- Cal compensar les despeses de les organitzacions sindicals derivades de la 

negociació colꞏlectiva per al conjunt de treballadors i treballadores, per la seua representativitat 

i pel seu treball institucional. 
  
19.- Calen polítiques per a corregir les discriminacions al món laboral: 

 
a) Les dones pateixen diverses bretxes (salarial, pensions...) i violències que cal erradicar. 

Per tant, són necessàries polítiques actives d’ocupació, mesures de foment de la 

corresponsabilitat i de prevenció dels assetjaments, major ocupació pública i inversions en 

serveis públics d’atenció a menors i persones dependents per combatre aquestes 

desigualtats. Tanmateix, cal considerar com reconéixer el treball no retribuït realitzat per les 

dones en les tasques de cura. 

 

b) Una política d’ocupació dirigida a la gent jove i la dignificació de les seues condicions de 

treball són ineludibles per part del nou govern. 

 

c) Les persones migrades. Una societat democràtica i justa ha de garantir la igualtat 

d’oportunitats a tota la ciutadania. La gestió de la diversitat i la garantia de drets han de 

preveure’s en totes les polítiques públiques. 
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d) Les persones amb discapacitat. Cal revisar les pràctiques i les condicions de treball 

als centres especials d’ocupació que, en molts casos, s’utilitzen per l’abaratiment dels 

costos laborals. 

 

e) Polítiques d'ocupació per a les persones amb edat superior a 45 anys, en l'atur de 

llarga durada o amb baixa qualificació que han perdut la seua ocupació. 

 

III 

Polítiques públiques, desenvolupament d’uns serveis de qualitat i 

universals, amb un finançament just 
 

 

La major part del Pressupost de la Generalitat Valenciana, i també una part substancial del 

dels ajuntaments, es dediquen a les polítiques de caire social. La sanitat, l’educació, els serveis 

socials i altres polítiques socials conformen una part substancial del salari indirecte d’un 

treballador o treballadora, i garanteix el nivell de cohesió social i d’igualtat en les nostres 

societats. Sense oblidar que una societat justa, lliure i igualitària ha de disposar dels 

instruments necessaris i eficaços per a combatre la xacra de la violència masclista. 
  
És per aquestes raons que proposem les accions següents: 
  
20.- Una llei valenciana d’educació que integre tota l’atenció educativa des de diverses àrees 

de l’Administració, que hi incorpore la igualtat i l’educació afectivosexual de manera transversal, 

i done resposta al dret a l’educació en tots els àmbits i nivells. L’educació pública, amb mitjans 

materials i de persones suficients, ha de ser prioritària, perquè ens garanteix una ciutadania 

ben formada en els valors democràtics. Cal aplicar aquesta llei tant a l’escola pública com a la 

concertada que se subvenciona amb fons públics. 
  
21.- Cal enfortir la sanitat pública valenciana, millorant el seu finançament i destinant els 

recursos amb caràcter finalista. S’han de millorar les infraestructures i la dotació de recursos 

per eliminar les inequitats del sistema sanitari al País Valencià (centres, tecnologia, definició de 

ràtios). Cal dimensionar correctament la plantilla dependent de la Conselleria de Sanitat. És 
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necessari enfortir també l'atenció primària per a incrementar la seua capacitat resolutiva, 

augmentant progressivament el finançament fins a aconseguir el 25 % de la despesa sanitària i 

recuperant l'activitat de prevenció i promoció de la salut. 
  
22.- Eliminació de les llistes d'espera quirúrgica, consultes de serveis especialitzats, proves 

diagnòstiques, i apostar per l'autoconcert en centres sanitaris públics i adoptar les mesures 

estructurals necessàries que reforcen el sistema sanitari per a garantir una atenció a la població 

amb la major promptitud que es puga, per eliminar les demores en les consultes en atenció 

primària. 
  
23.- Foment de la I+D+I, incrementant els recursos en els centres i fundacions d'investigació 

sanitària. Cal reduir la precarietat del sector, homogeneïtzar i millorar les condicions laborals. 

Dotació de pressupost suficient per a garantir la seua viabilitat. 
  
24.- Ampliació de la cartera de serveis del servei valencià de salut, per millorar així 

l'atenció i la cobertura sanitària a les persones més vulnerables, com per exemple: geriatria, 

podologia, odontologia i ortopròtesi. 
  
25.- Desenvolupament del marc normatiu de la Llei 3/2019 de serveis socials al País 

Valencià on s’arrepleguen les competències i l’abast del sistema com ara la provisió de serveis, 

la manera de finançament i també l’organització territorial i funcional. Juntament amb això cal 

fer una aposta decidida per la continuïtat en la consolidació de drets en relació amb la 

dependència, la discapacitat i l’atenció a la població en situació d’exclusió. 
  
26.- És essencial una correcta engegada de la Llei de renda valenciana d'inclusió, que ha 

d'estar implantada completament l’any 2020. I ha de ser determinant l'establiment del concert 

social en tots els sectors de serveis socials, per a garantir la seua qualitat, així com un 

finançament adequat i estable. 
  
27.- Polítiques públiques dirigides a les persones majors que afavorisquen unes condicions 

de vida òptimes i que possibiliten un envelliment actiu i saludable. És necessari afavorir la 

participació de les persones majors en aquells espais de l'esfera pública on s'aborden 

qüestions que els afecten directament. 
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28.- Una reforma fiscal que aprofundisca en un sistema impositiu progressiu i amb un alt nivell 

d’equitat horitzontal, perquè paguen per igual les rendes del treball i del capital, i vertical, que 

pague més el que més renda tinga. Cal promoure que el País Valencià siga una “zona lliure de 

paradisos fiscals”. 
  
29.- La solució davant la situació provocada per tants anys d’infrafinançament i inversions 

insuficients, passa per augmentar els ingressos públics (recuperació d’impostos, disminució de 

les bonificacions fiscals...) i per aconseguir un model nou de finançament autonòmic i 

d’inversions que ens faça superar el dèficit acumulat. 
  
30.- Desenvolupament de la Llei de foment de responsabilitat social, en totes les 

contractacions públiques a licitar per ajuntaments, diputacions o Generalitat, tot respectant les 

clàusules socials i laborals que s’hi preveuen. 
  
31.- Cal revertir a gestió pública, en la mesura que es puga, tots els serveis públics, la gestió 

dels quals ha estat privatitzada o directament han estat privatitzats. 
  
32.- S’han de revertir les conseqüències greus que ha comportat la posada en marxa de 

la reforma de l’Administració local, per als mateixos serveis públics, per a l’adequada atenció 

a la població i per a la mateixa ocupació pública. 
  
33.- Desenvolupament del Pacte valencià contra la violència de gènere i masclista, així 

com revisar la Llei valenciana d'igualtat per adaptar-la al Conveni d’Istanbul. 
  
34.- L’extensió de l’ús de la nostra llengua, juntament amb polítiques de desenvolupament 

del nostre patrimoni cultural són essencials, no sols, per al nostre desenvolupament com a 

poble, sinó també per al mateix creixement de la nostra economia.  
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IV 

És necessari una altra manera de créixer i també de treballar 
 

 
  
El model productiu valencià arrossega un seguit de deficiències causades per la nostra història 

de creixement econòmic basat en l’especulació i en la recerca de beneficis a curt termini com a 

manera prioritària de treure’n rendiment, com ara: alts nivells de precarietat laboral, baixa 

despesa en I+D+i, i un ús insostenible del nostre territori. 
  
El canvi en els pilars del nostre creixement i, sobretot, en el com treballem i produïm, és una 

necessitat a mitjà i llarg termini per aconseguir una societat sostenible socialment, 

mediambiental i econòmica. Els poders públics, en tots els seus nivells, han de liderar aquest 

canvi essencial i estratègic amb mesures com les següents: 
  
35.-  L’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible constitueix un marc transversal per 

a totes les polítiques de la Generalitat. Cal desenvolupar instruments de coordinació 

transversals efectius, concreció d’indicadors per a la seua avaluació i rendició de comptes del 

seu compliment. 
  
36.- L’agricultura valenciana necessita d’un impuls i una atenció més exhaustiva. La política 

de preus baixos com a “reclam” d’altres productes a les cadenes de distribució provoca pèrdues 

entre els productors que es traslladen a ajustaments salarials. És necessari establir un control 

de preus a fi de sancionar les cadenes de distribució que venen a pèrdues o monopolitzen la 

imposició de preus als productors. La Generalitat Valenciana ha de vetllar perquè el sector 

agroalimentari siga fort i dinàmic. 
  
37.- Desenvolupament del Pacte per la indústria del País Valencià, fomentant activitats 

industrials implicades en el territori, donant suport a la transició digital de les PIMES i garantint 

la seguretat industrial de totes les empreses. 
  
38.- Cal aprofundir en un canvi en les estratègies empresarials, que garantisca la 

responsabilitat social empresarial, augmente la grandària econòmica de les nostres unitats 

productives, amb una despesa major en I+D+i i els canvis necessaris en l’organització del 
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treball, i obrir-la a la participació activa dels treballadors i de les treballadores (democràcia 

econòmica). 
  
39.- Promoció d’una llei de comercialització al País Valencià, per dotar de més proximitat i 

participació de la població, envers una vertebració econòmica, social i cultural. 
  
40.- El creixement econòmic ha de produir-se dins d’un marc d’ordenació del territori que 

garantisca la sostenibilitat mediambiental i la cohesió social i territorial. Garantia en la prestació 

de serveis i major inversió pública a les comarques de l'interior. 
  
41.- Major vertebració del territori amb una xarxa de transport públic de més abast i millors 

comunicacions entre les poblacions, així com el desenvolupament dels plans de mobilitat 

sostenible tant en les administracions com en la Llei 14/18 d'àrees industrials. 
  
42.- Mesures encaminades a reduir l'alt cost energètic, no solament en els centres de 

producció sinó també en les llars, on prevalga el subministrament i l’ús d'energies renovables, i 

ha de ser obligatori aconseguir el 202020 en totes les administracions públiques. 
  
43.- Cal una gestió sostenible dels recursos hídrics i de la costa, a més d’un canvi en el 

mix energètic a favor de les energies renovables i de reducció de la intensitat energètica de la 

nostra economia. 
  
44.- Impuls d'una gestió de residus efectiva en la qual es diferencie la recollida i el tractament 

de tota classe de residus, on s’impulse el sistema de devolució i dipòsit de residus plàstics i 

s’exigisca, per part de l'Administració, controls eficaços sobre la incineració i valorització de 

residus que eviten emissions contaminants. S’ha d’impulsar una taxa per a l'ús de plàstics. 
  
45.- Cal desenvolupar una millor relació amb les espècies animals, tant pel que fa a la seua 

integració als nostres ecosistemes com a la nostra convivència, impulsant la declaració de 

parcs naturals i zones protegides tant en urbanisme com en zones rurals. 
  
46.- És necessari un reforç de la Inspecció de Treball, com a mecanisme de lluita contra 

l’economia submergida, el frau en la contractació, perquè fiscalitze el compliment dels plans 

d'igualtat i de prevenció de riscos laborals. 
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V 

L’eficàcia del diàleg social 

 
Convençudes del paper de regulador social i de defensa dels drets de les persones que té 

la concertació, des de CCOO PV reclamem acords estratègics, que abasten diversos 

exercicis pressupostaris. 
  
47.- Cal avançar en un diagnòstic compartit, és necessari definir objectius i escenaris, 

s’han d’analitzar els sectors i les condicions de canvi per poder construir estratègies, plans 

d’actuació, instruments i indicadors d’avaluació. 
  
48.- Cal reforçar totes les formes de diàleg, concertació i solució de conflictes. Per 

això, juntament amb la Mesa del Diàleg Social, es requereix reforçar organismes com el 

CES CV i el Consell Tripartit de Relacions Laborals, dotant-los d'un finançament suficient. 

Sobre la solució de conflictes, cal millorar la capacitat de resposta del TAL i reforçar 

l'autonomia de les parts, incorporant la intervenció en els conflictes individuals. 

 

 

Una última consideració 
 

La millor manera d'assolir un País Valencià més lliure i amb millor benestar per a les 

persones és fer-lo més just i solidari i això solament serà possible amb el concurs de 

governs que practiquen i fomenten la democràcia a les comunitats autònomes, als 

municipis i a altres àmbits territorials. En tots aquests àmbits cal donar la veu i la força de la 

participació a la ciutadania i a les seues organitzacions representatives, com ho som els 

sindicats. 
  
CCOO PV, per tant, fem una crida a tota la ciutadania perquè voten en les eleccions 

generals i autonòmiques i que voten per partits i candidats que donen suport a les nostres 

reivindicacions sindicals i creen un futur millor per a les dones i els homes, les joves i els 

joves i les persones grans al País Valencià. 
  


