Expedient núm.: 10546/2021
Procediment: Aprovació del compte justificatiu i el reconeixement de l´obligació de la subvenció
Reiniciam Inca – Emprèn I per a l'any 2021.

La Junta de Govern en data 4 de maig de 2022 ha adoptat el següent Acord:
«PRIMER.- APROVAR el compte justificatiu presentat per els sol·licitants figurants en el punt següent.
SEGON.- RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ DE LA SUBVENCIÓ en favor dels sol·licitants i per els imports
que a continuació es detallen, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 000.43300.4790002 del pressupost
de l'Ajuntament d'Inca per a l'any 2022:
Reconeixement de l’obligació per a la línea 1:
DNI/CIF

SUBVENCIÓ RECONEGUDA

49774216P

1.000,00

B01920032

636,32

X6423346K

480,27

B16659542

911,40

78216180B

1.000,00

TOTAL

4.027,99

Reconeixement de l’obligació per a la línea 2:
DNI/CIF

SUBVENCIÓ RECONEGUDA

B57964140

1.000,00

B16646952

1.000,00

78205543T

1.000,00

B57542011

1.000,00

B07741796

1.000,00

B57537482

1.000,00

E16632259

1.000,00

B57913477

1.000,00

B57646846

1.000,00

TOTAL

9.000,00
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PUBLICACIÓ

TERCER.- PUBLICAR aquest acord a la pàgina web i al taulell d’anuncis electrònic de l’Ajuntament
d’Inca als efectes oportuns.»
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'article 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 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.
El Batle
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