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Estudis i planificació estratègica
L’objectiu principal d’aquesta àrea d’intervenció és adoptar i garantir un enfocament estratègic per a la promoció econòmica provincial des d’un
marc de canvi, innovació i actualització constant i, en un context de retroalimentació amb els actors clau del territori. Així mateix, serà l’encarregada
d’establir i coordinar les accions necessàries per a la posada en marxa, consolidació i dinamització de les noves estructures i recursos de desenvolupament local creats en el marc de la Diputació de València i Divalterra.

Suport tècnic i tecnològic
necessari en el servici
de cooperació municipal

Suport tècnic i tecnològic
necessari en el servici
de gestió tributària

Resoldre problemes/necessitats, optimitzar procediments
i fonamentar la presa de decisions per al desenvolupament
socioeconòmic local a través
del disseny, implantació i manteniment de conjunts de dades
espacials i tecnologies basades en sistemes d’informació
geogràfica.

La tramitació dels expedients
de variacions cadastrals
(físiques i econòmiques) de
l’impost sobre béns immobles
dels ajuntaments que tenen les
seues funcions delegades
en la Diputació,

Inventari patrimoni Diputació
béns immobles
Analitzar, definir i implementar
una base de dades espacial
homogènia que integre els
béns immobles que gestiona i
manté el Servici de Patrimoni
de la Diputació de València.

Comunicació i jornades
Accions de comunicació, divulgació i formació de les activitats desenvolupades en l’àrea.

GIS corporatiu Diputació de
València ‐ Ajuntaments
- Optimitzar els recursos (humans, materials i econòmics)
que tant la Corporació Provincial com les entitats locals
destinen a les diferents eines
SIG implantades a la província
de València.
- Implementar funcionalitats i
serveis SIG en l‘administració
local i provincial per millorar
l’eficiència i gestió en l’acompliment de procediments
administratius (municipals i
provincials).
- Adequar aquestes funcionalitats i serveis SIG a les necessitats actuals que mostren
aquestes entitats, deficitàries
dels servicis i productes que
es proposen, tant en el contingut de la informació com
en la component tecnològica
de la seua gestió.

Inventari camins municipals
Facilitar als ajuntaments de la
província l’inventari detallat de
la xarxa de camins municipals,
amb la finalitat d’optimitzar i
normalitzar la seua gestió i posada en valor en els Inventaris
Comptables Municipals.
Web pública. Estadística
provincial.
Desenvolupament i integració
en web pública de la informació territorial disponible,
complint amb la normativa i
legislació aplicable,
Projecte xarxa ADLs
Contribuir a la millora contínua
dels servicis que presten els
AEDL per impulsar el desenvolupament local, generant sinergies,
recolzant el seu treball de forma
proactiva, facilitant recursos
adaptats a les seues necessitats
i fomentant la seua especialització professional, amb l’objectiu
de maximitzar la qualitat dels
serveis que es presten, tant a la
ciutadania com a les empreses,
i optimitzar l’eficiència i l’impacte
dels seus resultats, a partir del
treball en xarxa i la generació
d’economies d’escala, així com
fer extensiu el servici d’AEDL als
municipis que no en disposen.

Modernització i innovació
d’àrees industrials
Desenvolupar estudis, propostes i eines en favor de la reindustrialització de la província,
afavorint l’atracció de noves
inversions a les àrees industrials
i la retenció de les existents,
perquè oferisquen una oferta
de qualitat i que generen riquesa econòmica i ocupació, des
d’una perspectiva sostenible.
Desenvolupament d’estudis i
projectes pilot de modernització
i innovació en aquestes àrees.
Càtedra Divalterra.

Estudis i investigacions aplicades
Promoció i col·laboració en
estudis i recerques de tipus
socioeconòmic, territorial o
d’innovació. Beques de postgrau. Divulgació.
BIG data local
Sistema que aglutina informació socioeconòmica provincial,
a nivell local, generant una
base de dades intermèdia i els
mecanismes d’extracció i
incorporació d’informació,
així com la posterior anàlisi de
dades massives.
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Promoció econòmica, innovació i formació
Àrea dedicada al foment del desenvolupament local, la innovació productiva i la formació dels agents involucrats en aquestes polítiques.

Acompanyament a la recerca
de treball per a parats de llarga duració majors de 30 anys
en risc d’exclusió social
Programes integrals d’orientació, formació i inserció laboral
dirigits a persones que volen
incorporar-se al mercat laboral.
Les accions es duran a terme
directament per Divalterra en
col·laboració amb altres institucions.

Acompanyament a la millora
de l’empleabilitat i foment
de l’empreniment entre joves
menors de 30 anys
Integració sostenible al mercat
de treball de les persones
joves que no estiguen ocupades ni participen en activitats
d’educació ni formació, en
particular en el context de la
Garantia Juvenil

Networking i cooperació entre
ADLs
Organització d’events de cooperació, networking i intercanvi
de bones pràctiques de desenvolupament local en diferents
punts de la província.
Presentació de la Xarxa ADLs
a desenvolupar.

Suport a la consolidació
d’empreses incipients

Programa de dinamització de
centres comercials urbans

Participació en projectes
europeus-Erasmus

Programa d’ajuda a la consolidació d’empreses en el seus
primers anys de vida a través
d’accions específiques que
faciliten la seua integració en el
mercat.

Impulsar la realització de plans
estratègics per a la revitalització dels centres comercials
urbans que definisquen les
accions en tots els àmbits a
realitzar per al foment del comerç de proximitat.

La participació en projectes
europeus permet transcendir
de l’àmbit local a l’espai europeu, cosa que es tradueix en
la col·laboració amb entitats de
diferent caràcter i procedència.
Aquesta col·laboració permet
l’accés a nous coneixements i
informació generada en altres
escenaris, l’intercanvi de bones
pràctiques, contactar amb
entorns més competitius o
participar en la integració de
tercers països sense oblidar
que són una font important de
finançament i de prestigi per a
les entitats participants.

Suport al cooperativisme
Ajuda a la creació de cooperatives com a forma juríadica
empresarial en diversos àmbits
del mercat susceptibles de
crear ocupació en un territori
determinat.

Programa de creació de productes econòmics singulars i
innovadors dinamitzadors de
nous nitxols de mercat per al
desenvolupament local
Ajuda a la creació de cooperatives com a forma juríadica
empresarial en diversos àmbits
del mercat susceptibles de
crear ocupació en un territori
determinat.

Pla de formació per al personal tècnic i de l’administració
local en matèria de desenvolupament local.
El programa consisteix en
cursos modulars que permeten
a les persones beneficiàries
elegir entre la realització del
programa complet i mòduls
que satisfacen les seues necessitats específiques
complint amb la normativa i
legislació aplicable,

Pla de formació ocupacional
per ADLs i professsionals de la
promoció econòmica
El programa consisteix en la
gestió de cursos de formació
ocupacional en col.laboració
amb diferents municipis de la
província de València atenent a
les necessitats del mercat laboral del seu entorn pròxim i que
per les seues característiques
no tenen la possibilitat de gestionar la seua pròpia demanda.
Divalterra gestionarà per ells l’homologació i la sol·licitud dels cursos demanats pels ajuntaments.
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Medi Ambient
Àrea per assistir als municipis en les seues necessitats de protecció i millora del medi ambient, mitjançant accions que a més els reporten millores
econòmiques i socials.

Pacte d’Alcaldies. Canvi
climàtic. Petjada de carboni.
Energia
Assessorament tècnic i suport
per a l’elaboració i desenvolupament del PAES (Pla d’Acció
d’Energia Sostenible)
Adaptació del PAES al PAUS
(Pla d’Acció pel Clima i l’Energia
Sostenible).

Gestió forestal sostenible
Assessorament tècnic en l’administració i ús de les muntanyes, que permeta mantindre
la seua biodiversitat, productivitat, vitalitat, potencialitat i
capacitat de regeneració, per
atendre ara i en el futur, les
funcions ecològiques, econòmiques i socials en l’àmbit local
sense produir danys a altres
ecosistemes.

Àrea periurbana. Gestió verda
municipal
Assessorament tècnic per a
elaborar plans d’ordenació
municipal sobre àrees periurbanes i urbanitzacions, millorar
les seues mesures d’autoprotecció, prevenció i restauració
davant de riscos d’incendis i
avingudes. Assessorament en
la gestió verda municipal

Agricultura Ecològica
Col·laborar, assessorar i recolzar
activitats de formació en producció, transformació i comercialització ecològica. Assessorar
i col·laborar en la reactivació
de terres agrícoles abandonades. Col·laborar en el Projecte
Mater de agrocompostage amb
agricultors, ramaders i municipis forestals. Col·laborar amb la
Consellería en la creació d’una
Xarxa de municipis valencians
per l’agroecologia.
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Gestió forestal i del medi rural.
Regeneració de zones verdes urbanes.
El treball de les brigades forestals se centra en tasques de protecció del medi ambient mitjançant el desenvolupament d’activitats preventives en
les masses forestals amb l’objectiu de combatre, evitar i minimitzar els incendis forestals i altres emergències.
Quan a silvicultura preventiva, es basen en la poda, esbrossa selectiva, manteniment de plantes autòctones i eliminació de les al·lòctones invasores; així com la destrucció dels residus vegetals generats en els treballs mitjançant la trituració “in situ” de les restes amb la maquinària adequada.
Així mateix, dins dels treballs de silvicultura i neteja de muntanya, adquireixen especial rellevància els treballs en l’interfície urbanoforestal, la construcció i manteniment de diferents tipus de tallafocs i faixes auxiliars de pista. La labor preventiva es complementa amb les actuacions directes en
incendis forestals. En aquestos casos, les brigades s’integren en els treballs d’extinció com a servei complementari, col·laborant en el perímetre del
foc i reraguardes postincendi.
Les brigades forestals actuen també en sinistres i emergències, causades principalment per la meteorologia, com gotes fredes, pluges torrencials,
inundacions, etc.

Prevenció d’incendis forestals

Vigilància preventiva

Extinció d’incendis

Realització de treballs de silvicultura preventiva, com:
- Conservació de faixes auxiliars.
- Neteja de cunetes.
- Obertura i conservació de
tallafocs.
- Actuacions en àrees recreatives.
- Obertura i manteniment d’accessos.
- Neteja i control de la vegetació en llits fluvials i barrancs.
- Tractament de zones d’interfície urbanoforestal.
- Tractament de residus vegetals generats en els treballs
silvícoles.

Realitzar les missions de vigilància tant de caràcter estàtic
com mòbil, per a complir amb
els objectius del Pla de vigilància preventiva contra incendis
forestals.

Actuar com a serveis complementaris en l’extinció d’incendis forestals, prèvia petició de
mobilització per part del Centre
de Control d’Emergències,
realitzant treballs com:
- Col·laboració en la rematada
de perímetre després del foc
- Reguardes postincendi.
- Presa de decisions inicials
en cas d’arribar els primers
al lloc de l’incendi fins que
es presenten recursos de la
Generalitat.

Col·laboració amb Protecció
Civil
En cas de requerir-ho l’autoritat competent en matèria de
protecció civil, col·laborar en
inundacions mitjançant extracció d’aigua amb motobombes,
retirada d’elements obstructius,
etc., així com l’assistència en
altres emergències com per
exemple cerca de persones,
temporals, nevades, etc.

