ASSUMPTE: Subvencions en règim de concurrència competitiva a associacions, i
entitats de joventut, oci i temps lliure per l’exercici de 2020.
La Junta de Govern de data 30 de desembre de 2020 ha adoptat el següent acord:
«PRIMERA.-APROVAR el compte justificatiu presentat per les entitats figurants en el
punt següent.
SEGONA.- RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ DE LA SUBVENCIÓ a favor de les
entitats i per els imports que a continuació es detallen, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 000.33900.4860001 del pressupost de l'Ajuntament d'Inca per a l'any
2020:
ENTITAT SOL·LICITANT

CIF

ASSOCIACIÓ FOC D’INCA

G16595563

SUBVENCIÓ
RECONEGUDA
369,05.-€

AMADIBA

G07758667

2.400,00.-€

ASSOCIACIÓ ILLA DE
CULTURA
TOTAL

G57781916

2.400,00.-€
5.169,05.- €

Contra la present Resolució que posa fi a la via administrativa, pot interposar
alternativament recurs de reposició potestatiu davant la junta de govern local d'aquest
Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la publicació de la
present notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o bé
interposar directament recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del ContenciósAdministratiu, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la recepció
de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de
reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell
sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això
sense perjudici de què pugui interposar qualsevol altre recurs que pogués estimar més
convenient al seu dret.
El Batle,
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TERCERA.- Publicar aquest acord a la pàgina web de l'Ajuntament d'Inca per tal de
que els interessats estiguin assabentats.»

