
REGIDORIA DE CULTURA I BENESTAR SOCIAL 

Departament de Cultura 

 

Segona Resolució definitiva de la Convocatòria Pública de subvencions per a establiments 
culturals dedicats a la promoció, l’exhibició i/o el comerç cultural de caràcter privat, per a 
l’any 2020, publicades al BOIB núm. 103, de 6 de juny de 2020, BDNS: 508364 
 
La Junta de Govern de Palma en sessió de dia 30 de setembre de 2020 acordà el següent: 
 
1. Concedir una subvenció als següents interessats, d’acord amb les Bases reguladores de 

subvencions de la Regidoria de Cultura i Benestar Social per a l’any 2020, corresponent a la 
Línia de suport als establiments culturals dedicats a la promoció, l’exhibició i/o el comerç 
cultural de caràcter privat (BDNS: 508364), per un import total de 4.000 euros amb càrrec a la 
partida 03.33400.48300 del vigent Pressupost de Despeses (RC: 220200012214, ref.: 
22020005109), marginal 2020/100016: 

 
Peticionari Modalitat metres 

quadrats 
Pressupost Import 

subvenció 

Lundgren&Lundgren, SL B.2 195,90 14.539,87 2.000,00 
Galeria Kewenig, SL B.2 93,20 3.137,41 2.000,00 
 
 

2. Reconèixer l’obligació per un import total de 4.000 euros amb càrrec a la partida 
03.33400.48300 del vigent Pressupost de Despeses  (RC: 220200012214 / A: 220200017819). 

 
3. Proposar el regidor d’Hisenda el seu pagament anticipat del 100% de l’import de la subvenció, 

atès el seu caràcter d’interès públic, aprovat a l’acord de Junta de Govern de 27 de maig de 
2020. 

 
4. Comunicar aquesta resolució al Departament Financer i als interessats. 
 
Contra aquest acte administratiu, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, d’acord amb l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. El termini per 
interposar-lo és d’un mes comptat des de l’endemà de rebre la present notificació. En aquest cas 
no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que no s’hagi resolt el de reposició. El 
recurs de reposició potestatiu s’haurà de presentar al Registre General d’aquest Ajuntament, o a 
les dependències a què es refereix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, abans 
esmentada, i s’entendrà desestimat quan no s’hagi resolt i notificat la resolució, en el termini d’un 
mes, comptat des de l’endemà de la seva interposició, i en aquest cas quedarà expedita la via 
contenciosa administrativa. 
 
Si no s’utilitza el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament recurs contenciós 
administratiu, d’acord amb l’article 123 abans esmentat i el que disposa la Llei 29/1998, de juliol,  
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, segons les competències 
determinades pels articles 8 i 10 de la Llei 29/1998, en el termini de dos mesos comptats des de 
l’endemà de rebre  aquesta notificació, tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció 
que es consideri convenient. 
 



 
Justificació subvencions: 

 

Es recorda que el darrer dia per a presentar la justificació és dia 9 d’octubre d’enguany. 

 

S’ha de presentar seguint les indicacions del punt 15 de les Bases de la Convocatòria. 

 

Són d’aplicació íntegrament els articles 60 i següents de l’Ordenança municipal general 
reguladora de la concessió de subvencions en quant al procediment sancionador. 
 
 
 
Palma, 30 de setembre de 2020 
 


