BLOC 1.- Relacions laborals que garantisquen treball decent
MITJANA
3,7

Ocupació estable i de qualitat

3,4

Negociació col·lectiva sectorial i en les empreses

3,4

Mesures preventives de salut i seguretat en el treball

3,2

Educació i formació al llarg de la vida

3,3

Bretxes de gènere (salarial, pensions, sostre de vidre, sol apegalós...)

3,2

Treball de plataformes, teletreball i noves realitats laborals

3,5

Combatre l'economia submergida i altres formes de precarietat
BLOC 2.- Enfortir els serveis públics per a garantir la protecció social

MITJANA
3,7

Incrementar la despesa en sanitat, educació, serveis socials i dependència

3,3

Creació d'ocupació pública per a reforçar l'estat social

3,7

Sanitat i educació públiques i de qualitat

3,2

Recuperar la gestió directa dels serveis privatitzats

3,4

Exigir un nou sistema de finançament autonòmic més just i solidar

3,3

Polítiques fiscals que incrementen els ingressos públics
BLOC 3.- Noves maneres de producció i consum sostenibles per a combatre el canvi climàtic

MITJANA
3,4

Participació sindical en els processos de transició cap a una economia sostenible

2,9

Digitalització econòmica i del teixit productiu

3,6

Inversió en ciència, innovació tecnològica i societat del coneixement

3,4

Mobilitat sostenible i millora d'infraestructures
BLOC 4.- Polítiques d'igualtat i inclusió social

MITJANA
3,5

Reducció del temps de treball i racionalització horària

3,5

Reivindicacions igualitàries i de drets humans

3,1

Les cures en el centre de l'economia
BLOC 5.- CCOO PV, la classe treballadora organitzada al País Valencià

MITJANA
3,6

Millorar la participació i la renovació del sindicat

3,4

L'afiliació, la relació fonamental amb el sindicat

3,5

Extensió de l'acció i l'atenció sindical cap a col·lectius precaritzats

3,1

Espais de participació propis: joves, dones, LGTBI, migracions

3,5

La participació del sindicat en el diàleg social

3,2

Teixir xarxes amb altres entitats amb les quals compartim causes

2,8

Cultura, senyes d'identitat i la nostra llengua

3,4

Comunicació i transparència per a una acció sindical i sociopolítica més eficaç

