
1. Desenrotllament de la funció i activitats encomanades pel Consell a les empreses públiques d'acord amb el Pacte del Botànic. I la 
posada en marxa de les mesures en matèria corporativa i operativa per a la seua aplicació a SPTCV.

2. Desenrotllament de les activitats, plans i gestions necessaris per a tornar en productius els actius de l'empresa que hui són 
improductius, continuació Districte Digital Comunitat Valenciana

3. Sanejament financer de la companyia per mitjà de la disminució de costos, cobrament de deutes impagats i alienació d'actius de 
l'empresa que hui són improductius.

4. Promoció de nous projectes que complisquen la doble condició de ser impulsors de desenrotllament econòmic (preferiblement en 
l'àmbit de la nova economia) i, al temps, obeïsquen al criteri de racionalitat econòmica i rendibilitat social.

5. Defensa del patrimoni de la Generalitat Valenciana reflectits en els actius de SPTCV. 

6.  Treballs seguiment del contracte de l'eixida des d'Alacant de la Volta al Món a Vela.

1.1 Desenrotllament i implementació de canvis amb vista a ampliar l'objecte social de SPTCV a fi d'escometre línies d'actuació tendents
a convertir a la mercantil en un instrument àgil i útil per al Sector Públic de la Generalitat Valenciana. Este procés podrà conduir, inclús, 
al canvi de la seua denominació social.

2.1 Inici obres noves instal·lacions Districte Digital a València i Castelló. Continuació obres Moll 5 Alacant.

3.1 Pla de reordenació de l'estructura de personal per a poder escometre les tasques proposades. Pla de racionalització de costos en el 
manteniment dels distints elements patrimonials la titularitat del qual correspon a SPTCV. 

4.1 Desenrotllament del projecte de creació d'un ecosistema en l'àmbit de la nova economia i sectors de futur. Este projecte, denominat 
Districte Digital pel President de la Generalitat en el debat de Política General es desenrotllarà en els actius no bloquejats per la 
Comissió de la Competència de la UE. Consistirà a continuar atraient empreses tecnològiques al Districte Digital, així com 
l'organització i participació en esdeveniments de la nova economia. Llançament de reptes per al desenrotllament del Districte Digital. 
Elaboració de memòries per a presentació projectes Pla de Recuperació. Inici del Pla Districte Talent per a formació de professionals de 
la Nova Economia. Muntatge d'Estructura de Suport al Pla de Digitalització Pimes en la C. Valenciana. Pla de Màrqueting internacional 
per a impuls d'atracció de grans empreses d'Economia Digital.

5.1 Seguiment i gestió de l'expedient de la Comissió Europea de la Competència a Ciutat de la Llum. Reactivació econòmica del Pla 
Especial Director d'Usos i Infraestructures de Benidorm -  Finestrat.
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