
I.- PROBLEMÀTICA SOBRE LA QUAL S'ACTUA 

1. Prestació del servei públic autonòmic de televisió, ràdio i plataforma multimèdia. 
2. Instal·lacions per a la prestació del servei. 
3. Equipament tècnic per a la prestació del servei. 
4. Recursos humans per a la prestació del servei. 
5. Eficiència en la gestió de recursos existents.

II.- OBJECTIUS BÀSICS 

1. Adquisició, millora i contractació dels recursos necessaris. 
2. Garantir la generació de continguts informatius i la difusió de la informació objectiva, veraç, accessible i imparcial, que s'haurà 
d'ajustar plenament al criteri d'independència professional, i la pluralitat política, social, ideològica i territorial de la Comunitat 
Valenciana. 
3. Facilitar el debat democràtic i la lliure expressió d'opinions; garantir la diferència entre informacions i opinions, la identificació dels 
qui sustenten aquestes últimes i la lliure expressió, en ambdós casos dins dels límits que estableix l'article 20.4 de la Constitució, així 
com desenrotllar procediments que garantisquen el dret de rèplica. 
4. Promoure la participació plural i democràtica de les informacions i els continguts mitjançant l'exercici del dret d'accés als mitjans. 
5. Garantir el principi d'igualtat efectiva entre homes i dones, així com vetlar per la transmissió d'una imatge igualitària, plural i no 
estereotipada de dones i homes en la societat i promoure-la. Adoptar, mitjançant l'autoregulació, codis de conducta tendents a 
transmetre el principi d'igualtat excloent continguts sexistes, especialment en la programació infantil i juvenil. 
6. Promoure el principi d'igualtat efectiva entre homes i dones, que haurà d'informar, amb caràcter transversal, l'actuació de la 
Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, que la integrarà, de forma activa, en l'adopció i l'execució de les seues disposicions 
normatives, així com en la definició, el pressupost i l'execució del conjunt de les seues activitats. 
7. Garantir el principi d'igualtat de drets per a les persones amb discapacitat, així com vetlar per la transmissió d'una imatge igualitària, 
plural i no estereotipada d'aquestes persones en la societat i promoure-la. 
8. Promoure el principi d'igualtat de drets per a les persones amb discapacitat, que haurà d'informar, amb caràcter transversal, l'actuació
de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, que la integrarà, de forma activa, en l'adopció i l'execució del conjunt de les 
seues activitats. 
9. Afavorir la convivència, el respecte, el diàleg i la cooperació entre les persones, amb independència del seu origen, ètnia, creences, 
orientació sexual o qualsevol altra circumstància personal o social. 
10. Promoure la visibilitat de la diversitat d'opcions afectives i sexuals, de diversos models de família i d'identitat o expressió de gènere,
així com cooperar en les estratègies contra la discriminació del col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals. 
11. Promoure i difondre els valors històrics, culturals, educatius i lingüístics, en tota la seua riquesa i varietat, per a contribuir al 
desenrotllament de la Comunitat Valenciana.
12. Fomentar la producció de continguts audiovisuals i promoure la creació digital i multimèdia, com també la difusió, per a la 
reactivació i desenvolupament de la indústria audiovisual valenciana.
13. Promoure la col·laboració con las TDTs locals.

- Execució del nou contracte programa (2021-2024) d'acord amb els objectius generals i les línies estratègiques establides en el mandat 
marc aprovat per Les Corts. Validació del compliment dels indicadors. 
- Finalitzar l'habilitació del Centre de Producció de Programes de Burjassot per a poder utilitzar-ho en la prestació del servici públic de 
radiodifusió i televisió d'àmbit autonòmic de titularitat de la Generalitat. 
- Concloure el procés d'adquisició i instal·lació de l'equipament necessari per a les emissions de ràdio, televisió i multimèdia. 
- Desemvolupament del procés per a la selecció del personal de forma definitiva i convocatòria d'oposicions.
- Desemvolupament del conveni col·lectiu CVMC/SAMC.
- Desemvolpament dels instruments necesaria per la col.laboració entre TDT locals i la Corporació Valenciana de Mitjans de 
Comunicació.
- Posada en marxa del sistema de comptabilitat analítica.
- Efectuar el seguiment i la implementació del Llibre d'Estill

-Efectuar el seguiment i la implementació del Pla d'Igualtat

- Finalització, manteniment, suport i creació de les aplicacions informàtiques de gestió.
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