
I.- PROBLEMÀTICA SOBRE LA QUAL S'ACTUA 

1. Prestació del servici públic autonòmic de televisió, ràdio i plataforma multimèdia. 
2. Instal·lacions per a la prestació del servici. 
3. Recursos humans per a la prestació del servici. 
4. Dotacions complementàries per a la prestació del servici. 

II.- OBJECTIUS BÀSICS 

1. Prestació  del servici públic autonòmic per mitjà de la plataforma multimèdia i els canals de ràdio i televisió previstos en la llei. 
2. Aportacions de les respectives graelles de continguts per a les emissions dels mitjans valencians. 
3. Actuacions complementàries per a la prestació del servici. 
4. Potenciació del sector audiovisual valencià.
5. Garantir el principi d'igualtat efectiva entre hòmens i dones, així com vetlar per la transmissió d'una imatge igualitària, plural i no 
estereotipada de dones i hòmens en la societat i promoure-la. Adoptar, per mitjà d'autoregulació un codi de conducta tendent a 
transmetre el principi d'igualtat, excloent de continguts sexistes, especialment en la programació infantil i juvenil.
6. Promoure el principi d'igualtat efectiva entre hòmens i dones, que haurà d'informar amb caràcter transversal la informació de la 
Societat Anònima de Mitjans de comunicació, que la integrarà de forma activa, en l'adopció i execució de les seues disposicions 
normatives, així com en la definició, el pressupost i l'execució del conjunt de les seues activitats

- Finalitzar l'adaptació del Centre de Producció de Programes de Burjassot per a acollir els fluxos de treball derivats de la implantació 
de la redacció única. 
- Confecció de les graelles de televisió, ràdio i web per al llançament de les emissores. 
- Col·laboració amb la xarxa d'emissores municipals valencianes i amb televisions d'àmbit local i comarcal a través de convenis que 
aprofiten i potencien la creació de continguts.
- Col·laboració amb les universitats valencianes en l'àmbit de la formació i la innovació en nous formats. 
- Col·laboració amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al foment de la cultura pròpia, la dinamització i la 
normalització del valencià i de les llengües estrangeres, especialment l'anglés. Col·laboració amb Turisme Comunitat Valenciana per al
foment del turisme en la Comunitat.
- Gestió integral de la publicitat. 
- Desenrotllament del procés per a la selecció del personal de forma definitiva. 
- Contractació de producció aliena i doblatge. 
- Contractació de coproduccions. 
- Contractació de continguts d'entreteniment, culturals i divulgatius.
 - Efectuar el seguiment i la implantació del Llibre d'Estil 
- Efectuar el seguiment i la implantació del Pla d'Igualtat
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