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La Junta de Govern Local en sessió extraordinària celebrada en data 26/08/2020 va aprovar el
següent acord:
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“Considerant adequat i conforme l'informe-proposta emès pel Cap del Servei de manteniment amb
el vistiplau de la Directora tècnica d'Infraestructures, on es proposa la concessió de subvencions
als titulars de llicències d'auto-taxi que tinguin adscrit un vehicle adaptat, perquè puguin adquirir
un nou vehicle i existint crèdit suficient en la partida pressupostària 503 44000 4720002 per a
atendre les obligacions de contingut econòmic que es derivin de la concessió de subvencions, qui
subscriu, en la seva qualitat de Tinent de Batle de Serveis Generals i Infraestructures, en aplicació
de la legislació vigent en matèria local, eleva a la Junta de Govern Local,, una proposta d'acord de
acord de concessió de subvenció econòmica a:
DNI 43.125.501 H per import de 6000€”
El beneficiari haurà de complir amb les obligacions establertes a la base 6 de la convocatòria i en
particular haurà de aportar:
g) Aportar conformitat de la Inspecció Tècnica del vehicle, una vegada adaptat per al transport de
persones amb mobilitat reduïda.
h) Certificat de l'empresa transformadora que el vehicle adaptat compleix amb la norma UNE
26.494.
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El que us trasllat als efectes que procedeixin, significant-vos que, contra aquest acord, que posa fi
a la via administrativa, podeu interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l'ha dictat, d'acord amb el que disposa l'art. 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
de procediment administratiu comú de lesadministracions públiques. El termini per interposar-lo és
d'un mes a comptar de l'endemà al de la recepció d’aquesta
notificació, i en aquest cas no es pot interposar recurs contenciós administratiu fins que s'hagi
resolt expressament el de
reposició o s'hagi produït la seva desestimació presumpta.
El recurs de reposició ha de presentar-se en el Registre General d'aquest Ajuntament o en les
dependències i mitjans aquè es refereix l'art. 16.4 de la Llei 39/2015 abans esmentada, i
s'entendrà desestimat quan no es resolgui i notifiqui en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà
de la seva interposició, cas en què quedarà expedita la via contenciosa
administrativa.
Si no s’utilitza el recurs potestatiu de reposició, cal interposar directament recurs contenciós
administratiu, conformement a l'establert en l'article 123 anteriorment citat, i en els articles 45 i
següents de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant els jutjats contenciosos administratius de Palma de Mallorca, en el termini de dos mesos a
comptar de l'endemà al de la recepció d’aquesta notificació. Això sense perjudici de qualsevol altre
recurs o acció que considereu pertinent.
El Secretari Accidental PD
Ana Guardiola Serrano.

