
SUBVENCIONS A ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D'ALUMNES DELS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS
D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA D'INCA 2019

La Junta de Govern de data 8 d'abril de 2020 ha adoptat el següent acord:

Primer. Aixecar la suspensió i  continuar amb la tramitació la de l'expedient de Subvencions a Associacions de
Mares i Pares de centres públics d'educació infantil i primària d'Inca 2019, fent ús de les excepcions previstes en el
apartat 3 de la disposició addicional tercera del RD 463/2020, de 14 de març, mitjançant el qual es declara l'estat
d'alarma, posteriorment modificada per el RD 465/2020, de 17 de març, atès que s’han de dictar actes favorables als
particulars, els quals que poden evitar majors perjudicis. 

Segon. Reconèixer l'obligació (O) per import de 5.800,00 a l'AMIPA del CEIP Llevant amb càrrec a la partida pres -
supostària 000.32000.4850002 del pressupost de l’Ajuntament d’Inca per a l’any 2020, d'acord al següent llistat de
beneficiaris:

Entitat
sol·licitant CIF núm. Cost total

projecte
Subvenció
sol·licitada

Import total
dels

justificants
presentats 

Despeses
considerades
subvencionabl

es

Ingressos Dèficit Punt
baremació

Import total a
subvencionar

AMIPA CEIP
Llevant 2018 G16557944 3.100 € 3.100 € 3.100 € 3.100 € 300  € 2.800  € 28 2.800 €

AMIPA CEIP
Llevant 2019 G16557944 3.700 € 3.700 € 3.700€ 3.700 € 300  € 3.400  € 30 3.000 €

TOTAL 5.800 €

Tercer.- En el cas que les AMIPAS interessades no pressentin la seva renúncia expressa al reconeixement de
l'obligació (O).

Quart.- En el cas que les AMIPAS no presentin al·legacions contra l'acord, aquest s'entendrà com a definitiu amb la
seva conformitat. 

Cinquè.- Publicar aquest acord a la web de l’Ajuntament així com al taulell d'anuncis del Claustre de Sant Domingo,
i donar un termini de tres dies perquè els interessats hi prestin la seva conformitat, en cas de no al·legar-hi res en
contra.

Contra aquest acord que esgota la via administrativa, de conformitat amb l’article 114.1.c) de la Llei 39/2015, d'1
d’octubre, de procediment administratiu comú, l’article 52.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril de 1985, de bases de règim
local, i altres normes concordants i complementàries, es podran interposar, alternativament, els recursos següents:

Directament el recurs contenciós administratiu davant l'òrgan competent de la jurisdicció contenciosa administrativa,
en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la notificació del present acord, de conformitat
amb el que disposa l’article 46.1 Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

El recurs potestatiu de reposició, que s'interposarà davant l'òrgan que ha dictat aquest acord en el termini d'un mes,
comptador a partir del dia següent de la notificació del present acord, de conformitat amb l'establert a l'aricle 123 i
següents de la Llei de procediment administratiu abans esmentada. Contra la desestimació per silenci del recurs de
reposició, que es produirà pel transcurs d’un mes des de la seva presentació sense que s’hagi resolt expressament
ni s’hagi notificat, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a
partir del dia següent a la desestimació presumpta.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi p s’estimi pertinent.

Inca, 8 d'abril de 2020

EL BATLE, Virgilio Moreno Sarrió
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