
1. Consolidar i promocionar VAERSA com a Empresa Pública i Mitjà Propi
2. Millorar la capacitat de planificació i avaluació
3. Millorar els relacions laborals

1.1. Valoració del format contracte programa per a encàrrecs de llarga duració.
1.1.1. Elaboració d'informes de l'oportunitat i adequació del format contracte-programa.
1.1.2. Estudi i planificació de l'aplicació del contracte programa en encàrrecs nous i actius.
1.1.3. Estudi i planificació de l'aplicació del contracte programa per a la consolidació de la plantilla de VAERSA.
1.2. Valoració de l'ampliació de l'objecte social de VAERSA i de la nostra denominació.
1.2.1. Estudi de les possibles línies d'ampliació de l'objecte social.
1.2.2. Estudi i desenrotllament de les propostes de modificacions d'estatuts escaients.
1.2.3. Estudi i elaboració de la proposta de canvi de nom de l'entitat.
1.3. Establiment i desenrotllament d'una estratègia de comunicació pròpia.
1.3.1. Elaboració d'un pla estratègic de comunicació per a VAERSA.
1.3.2. Consecució d'una estructura bàsica del gabinet de comunicació de VAERSA.
1.3.3. Consecució en els nous encàrrecs i en l'estructura de l'empresa de recursos per a gestionar l'estratègia de comunicació de 
l'empresa.
1.4. Establiment i desenrotllament d'un pla de foment i ús del valencià.
1.4.1. Estudi de diagnòstic de les comunicacions i la formació en valencià del personal de VAERSA.
1.4.2. Definició i implantació d'un pla de normalització de les comunicacions de l'empresa.
1.4.3. Definició i implantació d'un pla de formació del valencià (en tots els nivells) per al personal de l'empresa.
1.4.4. Definició i implantació de la competència lingüística exigida per a l'accés als llocs de treball de VAERSA.

2.1. Plans de treball departamentals bianuals.
2.1.1. Valoració i accions formatives sobre planificació i plans de treball en les empreses i les normes ISO 9000 de Sistemes de Gestió de
Qualitat.
2.1.2. Definició i elaboració dels plans de treball bianuals per part de cada departament.
2.1.3. Definició i aplicació d'avaluacions dels indicadors i objectius establits en els plans de treball.
2.1.4. Elaboració de propostes per a millorar els processos i els objectius no aconseguits totalment. 
2.1.5. Presentació en els comptes anuals del balanç dels plans de treball.
2.2. Implantació i desenrotllament d'estratègies de coordinació interdepartamentals.
2.2.1. Establiment d'un equip de coordinació integrat per la direcció, subdirecció i caps de departament.
2.2.2. Creació d'un espai comunicatiu compartit per l'equip de coordinació.
2.2.3. Establiment i implantació de dinàmiques de valoracions i propostes elaborades des de l'equip de coordinació.
2.2.4. Implementació de la presa de decisions i respostes a les exigències dels encàrrecs amb criteris d'eficàcia, economia i eficiència 
(principis ètics EBEP art. 53)
2.3. Gestió planificada dels encàrrecs de gestió.
2.3.1. Establiment i posada en marxa d'una temporització àgil i coordinada per a la posada en marxa d'encàrrecs de gestió.
2.3.2. Disseny i implantació d'una gestió dels fluxos i assignacions de tasques en l'estructura pròpia.
2.3.3. Consecució d'una gestió planificada financera i comptable coordinada amb les necessitats i exigències dels encàrrecs de gestió.
2.3.4. Estudi i implementació d'un sistema més eficaç per a la gestió unificada dels processos de contractació.

3.1. Planificació i millora de la negociació col·lectiva.
3.1.1. Definició i desenrotllament d'un calendari de negociació per als processos habituals i periòdics en les relacions laborals de 
VAERSA.
3.1.2. Definició i desenrotllament de pràctiques de negociació col·lectiva per als processos sobrevinguts en l'àmbit de les relacions 
laborals.
3.1.3. Definició i implementació de procediments de contractació de personal dins del marc de la negociació col·lectiva que donen 
resposta a les exigències dels encàrrecs de gestió.
3.2. Millorar la validesa i garantia jurídica de les relacions laborals a VAERSA.
3.2.1. Aconseguir la capacitat d'anàlisi pròpia a l'àmbit jurídic laboral
3.2.2. Definició i implementació deestrategias coordinades amb les Conselleries  competents en matèria d'Hisenda i en matèria de 
Funció Pública
3.2.3. Disseny i implantació de processos de valoració i aplicació de les novetats legislatives i jurídiques produïdes en l'àmbit de les 
relacions laborals.
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