Procediment: Aprovació del compte justificatiu i el reconeixement de l’obligació de
les subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats de la tercera edat
socials sense finalitat de lucre per a l’any 2021.
La Junta de Govern de l'Ajuntament d'Inca, a la seva sessió de data 30 de desembre de 2021, va
aprovar i va adoptar els acords que es contenen a l'informe proposta del següent contingut literal:
“PRIMERA.- APROVAR el compte justificatiu presentat per les entitats beneficiaries d’acord
amb el requadre següent:
Entitat

Subvenció
concedida

Despeses
presentad
es de
l’activitat

ASSOCIACIÓ GENT GRAN
DE SANT FRANCESC

1.333,33.- €

Dèficit de
l’activitat

Subvenció
reconeguda

1.233,32.- €

Ingresso
s
imputabl
es a
l’activitat
1.052,22.- € 0.- €

1.052,22.- €

1.052,22.- €

ASSOCIACIÓ DEL CLUB DEL 1.333,33.- €
PENSIONISTA D’INCA
AMICS DEL CENTRE SOCI- 1.333,33.- €
CULTURAL D’INCA
1.333,33.- €
ASSOCIACIÓ DE LA
TERCERA EDAD DE INCA
Y SU COMARCA . LLAR
DELS PLADRINS

1.611,87.-€

1.173,12.-€ 0.- €

1.173,12.-€

1.173,12.-€

1.591,12 €

1.489,26.- € 0.-€

1.591,12.-€

1.333,33.- €

1.909,9.-€

1.909,9.-€

0.- €

1.909,90.-€

1.333,33.- €

ASSOCIACIÓ DE LA GENT
D’INCA
TOTAL

1.551,10.-€

1.334,9 €

0.- €

1.334,90.- €

1.333,33.-€

1.333,33.-- €

Despese
s
subvenc
ionables

6.666,65.--€

6.225,33.-€

SEGONA.- RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ (O) a favor de les entitats i per els imports que a
continuació es detallen, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 000.23104.4870001 del
pressupost de l'Ajuntament d'Inca per a l'any 2021:
ENTITAT BENEFICIARIES

CIF

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA

ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE SANT
FRANCESC
ASSOCIACIÓ DEL CLUB DEL
PENSIONISTA D’INCA
AMICS DEL CENTRE SOCI-CULTURAL
D’INCA
ASSOCIACIÓ DE LA TERCERA EDAD
DE INCA Y SU COMARCA . LLAR DELS
PADRINS

G- 57077307

1.052,22.- €

G-07777691

1.173,12.- €

G-57363210

1.333,33.- €

G-07481237

1.333,33.- €

ASSOCIACIÓ DE LA GENT D’INCA

G-07938145

1.333,33.-€
6.225,33.- €

TOTAL
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TERCERA.- Publicar aquest acord a la pàgina web i a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Inca
per tal de que els interessats en tinguin coneixement i puguin interposar els recursos que
estimin pertinents.”

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:

a) 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'art. 46.1 Llei 29/1998, de 13
de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

b) 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 al de la notificació del present
acord, de conformitat amb l'establert a l'article 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 pertinent.
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