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SUBVENCIONS  CONCEDIDES  PER ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 2019 
 
 
Resolució de 19 de febrer de 2019, de Presidència de la Generalitat, assignació al Fons de 
Cooperació Municipal exercici 2019, per import de 45.789,00 €.  
 
Decret de la Diputada delegada d’assessorament municipal de data 26 d’abril de 2019 
concedint assistència tècnica per a la redacció de l’inventari municipal. Encarregar la redacció 
de l’Inventari a l’empresa Gestpublic SL CIF B-54184841 per un import de 2.800,00 € més IVA 
del 21% 588,00 €.Requerint a l’ajuntament per a l’ingrés del 10% inicial del preu públic total.  
 
Proposta de Resolució provisional del Director General de Transparència de 21 de juny de 2019 
concedint subvenció de foment de la participació ciutadana i transparència per import de 
3.671,90 €. 
 
Acord de la Junta de Govern de Diputació de València de data 18 de juny de 2019 concedint 
ajuda en espècie programa prevenció legionel·la. 
  
Acord de la Junta de Govern de Diputació de València de data 18 de juny de 2019 desestimant 
ajuda en espècie programa Ruta de la Salut per haver estar concedit l’any anterior. 
 
Resolució de data 11 de juliol de 2019 de la Directora  General de Cultura i Patrimoni concedint  
subvenció elaboració catàleg de protecció per import de 8.542,60 € 
 
Resolució de la Directora General d’Ocupació i Formació de data 5 d’abril de 2018, signat el 3 
de juliol de 2019, concedint subvenció per import de 14.700,00 euros  per al manteniment de 
Agents d’Ocupació Local. 
 
Resolució 11 de juliol de 2019 de la Direcció General de Cultura i  Patrimoni concedint 
subvenció per l’ elaboració i redacció de catàlegs de protecció per import de 8.542,60 €. 
 
Decret 8679 de data 11 de juliol de 2019 de la Presidència de la Diputació de Valencia 
concedint subvenció campanya de salut pública 2019, per import de 1.635,48 € 
 
Decret 8854 de data 18 de juliol de 2019 de la Presidència de la Diputació de Valencia 
concedint subvenció per atenció persones majors i dones 2019, per import de 1.250,00 € 
 
Resolució 23 de juliol de 2019 de la Conselleria de Participació i Transparència per al foment  
de la participació ciutadana, transparència i accés a la informació, per import de 3.617,90 €,  
 
Resolució  22 de juliol de 2019 de la Conselleria de Cultura Educació Cultura i Esport adquisició 
material bibliogràfic agència de lectura  per import de 1.080,25 €. 
 
Resolució 26 de  juliol de 2019 de la Conselleria de Cultura Educació Cultura i Esport activitats 
foment de la lectura  per import de 429,50 €. 
 
Resolució 23 de juliol de 2019 de la Conselleria de Cultura Educació Cultura i Esport promoció 
ús del valencià  per import de 1.914,26 €. 
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Decret 9136 de data 25 de juliol de 2019 de la Presidència de la Diputació de Valencia 
concedint subvenció en espècie prevenció drogodependència, per import de 500,00 € 
 
Resolució  de 8 d’agost de 2019, de la Directora General d’Ocupació i Formació, concedint 
subvenció per a la contractació temporal a jornada completa de persones joves  en el marc del 
Sistema Nacional Juvenil, per import de 39.704,47 €.  
 
Resolució  de 5 D’ABRIL DE 2019, de la Directora General d’Ocupació i Formació, concedint 
subvenció per a la contractació temporal de persones desocupades de al menys 30 anys d’edat 
EMCORP 2019/450/46, per import de 20.399,73 €.  
 
Resolució de 8 d’octubre de 2019 de la Direcció General de Salut Pública concedint subvenció 
pel mosquit tigre per import de 1.322,37 €. 
 
Resolució de 9 de setembre  de  2019 de la Conselleria de Educació subvenció equipaments 
per agències de lectura  per import de 546,62 € 
 
Resolució de 18 de setembre de 2019 de la Direcció General de Centres subvenció per  a la 
formació de persones adultes per import de 1.895,15 €. 
 
Decret de Presidència de Diputació de 18 de setembre de 2019 subvenció SARC per a pobles 
programació cultural per import de 9.757,14 €. 
 
Decret de Presidència de Diputació de 18 de setembre de 2019, subvenció projecció 
audiovisual per import de 1.250,00 €. 
 
Decret núm. 8086 del  Diputat delegat del Programa de Dipu et Beca de data 22 de juny de 
2019, concedint subvenció per import de 1.600,00 €. 
 
Decret núm. 10882 de data 27 de setembre de 2019 desestima la subvenció compra vehicles 
elèctrics per falta de crèdit. 
 
Decret de Presidència de Diputació núm. 3797 de 28 de març de 2019, assignació al Fons de 
Cooperació Municipal exercici 2019, per import de 45.789,00 €.  
 
Resolució de 13 de maig de 2019 del Director General de LABORA, concedint subvenció 
EMCUJU/2019/224/46 per import de 38.101,50 €, per a la contractació de persones jovens 
qualificades. 
 
Resolució de la Presidència de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial( IVACE) de data 
29 de novembre de 2019 concedint  subvenció programa estalvi i eficiència energètica en el 
transport , per adquisició vehicle  elèctric. Catergoria M-1 per import de  6.000,00 € 
 
Acord de la Junta de Govern Local de data 19 de novembre de 2019 concedint subvenció per 
implementar mesures Pla Igualtat per import de 3.027,70 €. 
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Acord de la Junta de Govern Local de data 19 de novembre de 2019 concedint subvenció per 
implementar Programes de Joventut  per import de 2.063,48 €. 
 
Decret de la Presidència núm. 11374, de data 4 de desembre de 2019, concedint subvenció per 
Pla Instal·lacions Esportives Millora eficiència energètica  i reposició paviment pista squash per 
import de 36.337,73. 
 
Decret de la Presidència de data 23 de desembre de 2019, concedint subvenció assistència  
tècnica per import de 8.300,00€. 
 
Decret de la Presidència núm. 14583, de data 23 de desembre de 2019, concedint subvenció 
per a la realització de certificacions energètiques en edificis municipals durant l’exercici 2019 
per import de Ajuntament 985,00 €, Centre Social 1.336,00 € i Escoleta 985,00 €. 
 
Resolució de la Presidència de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial ( IVACE) de 
data 29 de novembre de 2019 concedint  subvenció programa estalvi i eficiència energètica en 
el transport , per adquisició vehicle  elèctric. Categoria  M-1 per import de  6.000,00 € 
 
Acord de la Junta de Govern Local de data 19 de novembre de 2019 concedint subvenció per 
implementar mesures Pla Igualtat per import de 3.027,70 €. 
 
Acord de la Junta de Govern Local de data 19 de novembre de 2019 concedint subvenció per 
implementar Programes de Joventut  per import de 2.063,48 €. 
 
Decret de la Presidència núm. 11374, de data 4 de desembre de 2019, concedint subvenció per 
Pla Instal·lacions Esportives Millora eficiència energètica  i reposició paviment pista squash per 
import de 36.337,73. 
 
Decret de la Presidència de la Diputació de data 23 de desembre de 2019, concedint subvenció 
assistència  tècnica per import de 8.300,00 €. 
 
Resolució de data 18 de desembre de 2019, del Director General de l’Agència Valenciana de 
Seguretat, concedint subvenció exercici 2019 per a despeses material cos de policia per import 
de 800,56 €. 
 
Decret de la Presidència núm. 14584 de data 23 de desembre de 2019, Pla de Millora d’Espais 
Educatius Municipals 2019, cooperació en matèria educativa escoles infantils, conservatoris de 
música i Escola Permanent d’Adults,  concedint subvenció per import de 38.000,00 € 
 
 
Actualitzat a data febrer 2020. 


