GABINET DE COMUNICACIÓ

València, dimarts 5 de maig de 2020

AGENDA MUNICIPAL PER AL DIMARTS 5 DE MAIG

ALCALDIA
Dimarts, 5 de maig
-10.00 hores. L'alcalde de València, Joan Ribó, es reunix per videoconferència amb el
president de la Cambra de Comerç de València, José Vicente Morata. Alcaldia.
-13.00 hores. L'alcalde de València, Joan Ribó, es reunix per videoconferència amb
els alcaldes i les alcaldesses de les quinze ciutats més poblades d'Espanya (Madrid,
Barcelona, Sevilla, Saragossa, Màlaga, Múrcia, Palma de Malllorca, Las Palmas,
Bilbao, Alacant, Còrdova, Valladolid, Vigo i Gijón), per a impulsar mesures locals
extraordinàries per a la vida social i econòmica de la ciutats en el procés de
desescalada de la crisi de la COVID-19. Alcaldia.

DELEGACIONS
Dimarts, 5 de maig
-09.30 hores. La regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, presidix per
videoconferència la reunió de la Mesa de Contractació. Ajuntament de València.
-17.00 hores. El regidor de Comerç, Carlos Galiana, es reunix per videoconferència
amb representants de les associacions del xicotet comerç.
-18.30 hores. El regidor de Comerç, Carlos Galiana, es reunix per videoconferència
amb representants de les associacions de venda no sedentària.

GABINET DE COMUNICACIÓ

València, martes 5 de mayo de 2020

AGENDA MUNICIPAL PARA EL MARTES 5 DE MAYO

ALCALDÍA
Martes, 5 de mayo
-10.00 horas. El alcalde de València, Joan Ribó, se reúne por videoconferencia con el
presidente de la Cámara de Comercio de València, José Vicente Morata. Alcaldía.
-13.00 horas. El alcalde de València, Joan Ribó, se reúne por videoconferencia con
los alcaldes y alcaldesas de las quince ciudades más pobladas de España (Madrid,
Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Las Palmas,
Bilbao, Alicante, Córdoba, Valladolid, Vigo y Gijón), para impulsar medidas locales
extraordinarias para la vida social y económica de la ciudades en el proceso de
desescalada de la crisis del COVID-19. Alcaldía.

DELEGACIONES
Martes, 5 de mayo
-09.30 horas. La concejala de Gestión de Recursos, Luisa Notario, preside por
videoconferencia la reunión de la Mesa de Contratación. Ayuntamiento de València.
-17.00 horas. El concejal de Comercio, Carlos Galiana, se reúne por videoconferencia
con representantes de las asociaciones del pequeño comercio.
-18.30 horas. El concejal de Comercio, Carlos Galiana, se reúne por videoconferencia
con representantes de las asociaciones de venta no sedentaria.

