GABINET DE COMUNICACIÓ

València, dimarts 21 d'abril de 2020

AGENDA MUNICIPAL PER A HUI DIMARTS 21 D'ABRIL

ALCALDIA
-13.30 hores. L'alcalde de València, Joan Ribó, i els vicealcaldes, Sandra Gómez i
Sergi Campillo, informen en roda de premsa dels assumptes tractats en la Comissió
de Seguiment de la crisi del coronavirus.
• A causa de la situació d’especial prevenció, obrim la sala als mitjans, però
recomanem no vindre si no és absolutament imprescindible: assegurem
l’enviament d’imatges, informació escrita i àudios.
•

La compareixença es retransmetrà en directe pel compte institucional de twitter
@AjuntamentVLC.

DELEGACIONS
-09.30 hores. La regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, presidix per
videoconferència la Mesa de Contractació. Ajuntament de València.
-12.00 hores. La regidora d'Acció Cultural, Maite Ibáñez, es reunix telemàticament
amb representants de les associacions professionals del sector de les Arts
Escèniques de la ciutat per a continuar tractant l'aplicació de les mesures de suport al
sector.

GABINET DE COMUNICACIÓ

València, martes 21 de abril de 2020
AGENDA MUNICIPAL PARA HOY MARTES 21 DE ABRIL

ALCALDÍA
-13.30 horas. El alcalde de València, Joan Ribó, y los vicealcaldes, Sandra Gómez y
Sergi Campillo, informan en rueda de prensa de los asuntos tratados en la Comisión
de Seguimiento de la crisis del coronavirus.
•

A causa de la situación de especial prevención, abrimos la sala a los medios,
pero recomendamos no venir si no es absolutamente imprescindible:
aseguramos el envío de imágenes, información escrita y audios.

•

La comparecencia se retransmitirá en directo por la cuenta institucional de
twitter @AjuntamentVLC.

DELEGACIONES
-09.30 horas. La concejala de Gestión de Recursos, Luisa Notario, preside por
videoconferencia la Mesa de Contratación. Ayuntamiento de València.
-12.00 horas. La concejala de Acción Cultural, Maite Ibáñez, se reúne
telemáticamente con representantes de las asociaciones profesionales del sector de
las Artes Escénicas de la ciudad para seguir tratando la aplicación de las medidas de
apoyo al sector.

