
Relació de propostes anunciades pel president de la Generalitat, Ximo Puig,
en la compareixença a les Corts Valencianes del 12 de març de 2020 per a
explicar les actuacions del Consell  relacionades amb el coronavirus. 

Mesures d’àmbit sanitari:

1. Pla per incorporar a 846 professionals sanitaris de tots els àmbits i
categories professionals que reforçaran les necessitats assistencials. El Pla
és ampliable al personal que siga necessari.

2. Pla d’ampliació de llits hospitalaris i de noves necessitats
organitzatives a cada centre hospitalari. Ara mateix, no hi ha cap problema
d’ingressos hospitalaris. Però es treballa pensant en tots els escenaris
possibles en el futur.

3. Programació de les eventualitats presents i futures per planificar les
necessitats respecte al material sanitari, tant per a hospitals com per a
residències.

4. S’han suspés les lliurances i vacances del personal sanitari per a
tindre’l disponible en cas de necessitat.

5. S’han duplicat el número de persones destinades a atendre a la
població a través del telèfon de consulta sobre el coronavirus. És el 900 300
555, que, a més de donar informació també oferirà un test en línia per a que
la ciutadania puga valorar el seu estat de salut.

6. Cancelació de la participació del personal sanitari en els congressos,
seminaris o cursos, d’acord amb les organitzacions professionals.

7. Suspensió de pràctiques formatives de l’alumnat que cursa graus en
Ciències de la Salut.



8. Suspensió de viatges d’oci o culturals organitzats per centres
educatius, associacions o entitats culturals dins o fora de la Comunitat
Valenciana.

9. Anul·lació dels programes d’intercanvi de professorat en tots els
nivells educatius.

10. Tancament dels Centres Especialitzats d’Atenció a Majors, clubs
socials de jubilats, llars del pensionista o similars.

11. Posada en marxa d’un número de telèfon per als ajuntaments, per tal
de donar resposta a consultes de tipus administratiu no sanitari.

Mesures d’àmbit econòmic

1. Aprovarem les modificacions normatives necessàries respecte al Fons de
Cooperació Municipal. Amb un objectiu: que, en compte de tractar-se de
fons incondicionats, hagen de destinar-se a finançar inversions amb
l’objectiu de reactivar els sectors productius valencians. 

2. Sol.licitarem al Govern d'Espanya que modifique la normativa que limita
l'ús dels remanents dels ajuntaments a inversions sostenibles. La finalitat
és que es puguen destinar també a inversions públiques que activen
l'economia. 

3. Crearem un Fons d'Infraestructures de Mobilitat, impulsat per la
Conselleria de Política Territorial. Tindrà una dotació mínima de 100 milions
d'euros, amb aportacions del BEI, la UE, les diputacions, la col·laboració
público-privada, i la Generalitat. L'objectiu és millorar les nostres
infraestructures i la creació d'ocupació amb criteris de sostenibilitat. Les
inversions d'este Fons se centraran en carreteres, vies verdes, ports,
ferrocarrils i projectes innovadors. 
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4. En este mateix sentit, accelerarem les iniciatives de col.laboració
público-privades, en materia d'infraestructures i de vivenda, amb ojectius ja
identificats com la CV-95, el tren de la costa o el pla de construcció
d'habitatges de lloguer asequible sobre sol públic.

5. Crearem un Fons de Capital Risc de l’IVF per a impulsar el creixement
de les empreses. Esarà dotat amb 200 milions d’euros i tindrà com a objecte
invertir en el capital d’empreses de dimensió mitjana i gran, arrelats al
territori, i amb capacitat de dinamitzar l’activitat económica. Serà la primera
vegada que la Generalitat dota a la seua política industrial d’una eina
financera d’este abast i dimensió. 

6. La línia de crèdit per a micropimes i autònoms de l'IVF passarà de l'1%
al 0% d'interés i podrà destinar-se a circulant, és a dir, a liquidesa de les
empreses. Paral.lelament, la línia de crèdits per a pimes eliminarà els
interesos i serà al 0%. També es podrà destinar a finançar el circulant de les
empreses. En este marc, hi haurà una línia específica per als tallers dels
artistes fallers i a les comissions falleres, especialment afectats per
l'ajornament de les Falles, i amb els que mostrarem tota la nostra sensibilitat.
En este sentit, la Generalitat es farà càrrec del 50 % del cost del
desmuntatge i trasllat dels monuments fallers, així com del seu
emmagatzematge en instal·lacions públiques.  

7. En este marc de facilitació de liquidesa, tant l'IVF com la SGR
rebaixaran les condiciones d'accés al crèdit i els avals atenent a les noves
condicions de previsió de creixement de l'economia.

8. Promourem mesures per a implantar el teletreball allà on siga
necessari. En la línia de les actuacions que han demanat les organitzacions
empresarials, es crearà una línia de 800.000 euros destinada a les empreses
per a l’establiment de mesures tècniques que permeten el teletreball i
aprofundisquen en la modernització tecnològica.
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9. Posarem en marxa, a través de l'Ivace, un servei de recerca de
proveïdors alternatius, tant en mercats locals com exteriors, per a les
empreses valencianes afectades per les limitacions en la producció industrial
en països tercers o del transport de mercaderies.

10. De manera paral.lela, posarem en marxa un procés d'anàlisi
d'oportunitats tant de mercats com de producte que s'està generant per la
falta d'aprovisionament des de Xina i en el que, ara mateix, l'empresa
valenciana pot ser competitiva.

11. Subvencionarem a les empreses que puguen vore afectada la seua
producció industrial per casos de coronavirus per evitar que es paralitze la
seua producció. Demanarem davant la Unió Europea per a què estes
subvencions no estiguen subjectes a la limitació de Minimis.

12. Aplicarem el fraccionament, ajornament o, en el seu cas, bonificació
del pagament dels impostos gestionats per l'Agència Tributària
Valenciana per facilitar el seu abonament a les empreses, professionals i
famílies en dificultats pel coronavirus. Aplicarem l'exempció en el tram
autonòmic de l'IRPF i ho sol·licitarem per al tram estatal de les subvencions
concedides per la Generalitat i el Govern amb motiu del coronavirus
atorgant-los el mateix tractament que rep la prestació per maternitat.
  
13. Sol.licitarem al Govern d'Espanya augmentar la capacitat
d'endeutament de la Generalitat per a poder disposar de fons adicionals
amb els que impulsar mesures de rellançament de l'economia i de reforç dels
serveis públics fonamentals. En este sentit, sol·licitarem que no es tinga en
compte, en el sostre de despesa, l'increment de la despessa socio-sanitària
vinculada al coronavirus.
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14. Una vegada passe l'episodi, i en sintonia amb el sector, incrementarem
les campanyes de promoció turística per a recuperar la confiança dels
visitants en la Comunitat Valenciana. Anem a desenvolupar plans
específics per a països com Alemanya per compensar la suspensió de la fira
de turisme de Berlín.

15. Una vegada superada la crisi sanitària, llançarem també un pla de
vacances per a persones majors de la Comunitat Valenciana en
destinacions de les tres provincies. És a dir: un programa Viatgem que
potencie el turisme intern i compense les cancelacions dels viatges de
l'Imserso. En este sentit, sol·licitarem al Govern d'Espanya compensacions
per al sector afectat per la suspensió del programa.

16. Adoptarem mesures en l'àmbit laboral per a reforçar la capacitat
d'aguant de les empreses davant el coronavirus, i la preotecció dels
treballadors. Implantarem les modificacions necessàries per garantir
l'adequació i flexibilització dels processos laborals, amb la finalitat de què
les afeccions als treballadors siguen de caràcter temporal.
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