
 
 

REGIDORIA DE CULTURA I BENESTAR SOCIAL 

 

Resolució definitiva relativa a la Convocatòria Pública de subvencions de la Línia 1, per a 
bandes de música i escoles de música i danses tradicionals, per a l’any 2020, publicades al 
BOIB núm. 118, de 4 de juliol de 2020, BDNS: 513393, aprovada per la Junta de Govern de 
dia 7 d’octubre de 2020 

 
 
Peticionari Activitat Import 

subvenció 
Escola de Música i Danses de Mallorca 
de Bartomeu Enseñat i Estrany 

Activitas curs 2019-2020 6.000,00 

Agrupació Musical del Camp Redó Banda i escola de musica 6.000,00 

Unió Musical sa Nostra Terra Banda i escola de música  6.000,00 

Sociedad Cultural, Musical y 
Recreativa S’Almudaina 

Banda de música 6.000,00 

 
 
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. 
 
 


