SUBVENCIONS 2020
ORGANISME

PROGRAMA

Ministerio de
Igualdad

Pacte Estat contra la Violència de Gènere‐2019

LABORA

Turime CV

Diputació València

DATA SOL∙LICITUT IMPORT CONCEDIT
1.134,14 €

EMCORP ‐ Contractació de persones aturades 30 anys‐EMCORP 2020

05/02/2020

21.922,42 €

Ajudes a entitats locals per a l'any 2020 dirigides a la millora i la competitivitat dels
recursos i destinacions turístics de la comunitat valenciana: Senyalització senda cova
galera

14/02/2020

2.974,40 €

Subvencions a ajuntaments de municipis i entitats locals menors amb població no
superior a dèu mil habitants destinades a la realització de campanyes de salut pública en
l’exercici 2020.

06/04/2020

1.117,61 €

25/03/2020

1.439,24 €

Conselleria de Sanitat Campanya lluita contra vectors (mosca negra i mosquit tigre)

Conselleria de Sanitat

Subvenciones destinadas a proyectos de despliegue del IV Plan de Salud de la Comunitat
Valenciana en sus municipios (FAVARA CAMINA)

25/06/2020

3.140,64 €

Diputació de València

Activitats destinades a la prevenció de drogodependències i altres trastorns addictius
2020‐Diputació de València

15/05/2020

610,00 €

10/06/2020

13.215,71 €

07/10/2020

40.247,96 €

Conselleria
d’Educació
LABORA

Manteniment del Gabinet psicopedagògic municipal
ECOVID ‐ Subvenció per a contractació persones de al menys 30 anys desocupades.
LABORA. AVALEM EXPERIÈNCIA 2020

Diputació de València

SARC als pobles

29/06/2020

15.138,50 €

Diputació de València

Subvenciones a los ayuntamientos y entidades locales menores adheridos a la Red de
Municipios Protegidos contra la violencia de género destinadas a ll ‐ 2020'

13/07/2020

3.584,10 €

Diputació de València

Subvenció de transparència:Subvencions destinades als municipis i entitats locals
menors de la província per al foment de la participació ciutadana, la transparència i
l’accés a la informació pública

20/07/2020

9.121,48 €

LABORA

EMPUJU ‐ Contractació menors de 30 anys

07/10/2020

28.707,72 €

Diputació València

Convocatòria REACCIONA: subvencions per a la compra de vehicles elèctrics i
instal∙lacions de punts de recàrrega destinats als ajuntaments per a l'exercici 2020

20/08/2020

13.853,50 €

Diputació València

Ajudes en espècie amb destinació a la dotació d'ordinadors portàtils i altres
equipaments per als ajuntaments, mancomunitats i entitats locals menors.

26/08/2020

4.757,66 €

Conselleria
d'educació, cultura i
esport

Realització d'activitats de suport educatiu i altres activitats extraescolars, culturals i
esportives (3‐18 anys)

04/09/2020

7.985,58 €

Conselleria
d’Economia
Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i
Treball

Concessió directa d’ajudes urgents a les administracions
locals valencianes en matèria de comerç i artesania com
a conseqüència de la Covid‐1Despeses corrents: Mercats municipals i de venda no
sedentària

05/11/2020

4.180,36 €

TOTAL

173.131,02 €

