Expedient núm.: 10550/2021
Procediment: Concessió definitiva de la subvenció Reiniciam Inca – Dinamitza per a l'any 2021.

Amb reserva dels termes en què resulti aprovada l'acta de la sessió, advertència que es realitza en
compliment de l'art. 206 del RD 2.568/1986, la Junta de Govern de l'Ajuntament d'Inca, a la seva sessió de
data 23 de març de 2022, va aprovar i va adoptar els acords que es contenen a la proposta del següent
contingut literal:
«PRIMER.- EXCLOURE I DENEGAR la subvenció sol·licitada als sol·licitants:
CIF/NIF

MOTIU DENEGACIÓ

F07098932

NO TROBAR-SE AL CORRENT DE PAGAMENT D’AGÈNCIA
ESTATAL D’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA I AMB LA AGÈNCIA
TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS.

SEGON.-ATORGAR LA CONCESSIÓ I DISPOSAR (D) la despesa a favor de les entitats i per les
quanties que es transcriuen a continuació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 000.43300.4860003
del pressupost de l'Ajuntament d'Inca per a l'any 2021:
CIF/NIF

SUBVENCIÓ CONCEDIDA

G57315277

4.000,00€

G07404114

8.250,00€

G57868796

8.100,00€

G16553091

10.000,00€

G57906182

10.000,00€

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
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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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