Expedient núm.: 10544/2021
Procediment: Concessió definitiva de la subvenció Reiniciam Inca – Millora Digital per a l'any
2021.

La Junta de Govern en data 27 d´abril de 2022 ha adoptat el següent Acord:
«PRIMERA.- DENEGAR DEFINITIVAMENT LA CONCESSIÓ als següents sol·licitats i pels motius
transcrits a continuació:
SOL·LICITANT

MOTIU DENEGACIÓ

B16621948

No trobar-se al corrent de pagament amb AEAT.

43154433Q

No esmena les deficiències requerides.

B16659666

Aporta resguard de sol·licitud de trobar-se al corrent de pagament amb AEAT i
justificant de pagament de recàrreg sobre liquidacions de AEAT, però aquesta
documentació no acredita la situació de trobar-se al corrent de pagament amb
l’Administració i tampoc aporta fotocòpia dels Estatuts de l’entitat, poders o
qualsevol altre document de valor probatori equivalent.

43127425X

No esmena les deficiències requerides.

G07251598

Aporta justificació de pagament d’Impost de Béns Immobles, però no subsana
la documentació sol·licitada al requeriment que és la no presentació del
certificat de situació censal i tampoc la correcta acreditació, amb data, del
pagament de les despeses.

20549115H

No esmena les deficiències requerides.

44326580Z

No esmena les deficiències requerides.

B57597932

La inversió s'ha realitzat fora del període d'execució.

B07400633

El CNAE no es correspon amb els recollits a l’Annex 1.

B57655243

El CNAE no es correspon amb els recollits a l’Annex 1.

49774216P

El pagament s'ha realitzat fora del període d'execució.

43058589J

El CNAE no es correspon amb els recollits a l’Annex 1.

44327413L

El CNAE no es correspon amb els recollits a l’Annex 1.
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PUBLICACIÓ

Presenta nou certificat de situació censal i presentació model 036 amb
modificació de dades relatives a activitats econòmiques.
B16931800

No es tenen en compte els documents aportats perquè no compleix amb el
requisit inicial de l’Annex 1 de les Bases.

CIF/NIF

SUBVENCIÓ CONCEDIDA

B57964140

2.680,00€

B57714040

1.230,85€

78211019W

1.270,00€

E02915510

690,00€

B07775398

2.064,00€

B57668709

717,23€

78215723Z

793,27€

B42842898

1.000,00€

B07257496

447,04€

B02851061

2.541,00€

37338424V

1.120,00€

B57985822

1.663,63€

78216540A

493,35€

B57903445

2.861,03€

B07876527

432,04€

B02751253

2.479,34€

78213493S

195,75€

TOTAL

22.678,53€

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:
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SEGONA.- ATORGAR LA CONCESSIÓ DEFINITIVA I DISPOSAR (D) la despesa a favor dels beneficiaris
i per les quanties que es transcriuen a continuació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
000.43300.4790001 del pressupost de l’ Ajuntament d’ Inca a l’ any 2021:

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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