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Peticionari Projecte Pressupost sense IVA Total valoració Import sol·licitat Import subvenció

6A OBRA GRAFICA, SL
Casa mare de les tècniques d'estampació
tradicionals a Mallorca

17.773,92 10,5+8,5 = 19 6.000 6.000

CENTRE CULTURAL CASA
PLANAS

Programació sobre gènere de Casa Planas 30.580,00 15+10 = 25 6.000 6.000

ESTUDI ZERO TEATRE Teatre Sans espai de creació 2021 18.281,32 12+7 = 19 6.000 6.000

Secció III. Altres disposicions i actes administratius
AJUNTAMENT DE PALMA

7601 Departament de Cultura. Resolució definitiva relativa a la Convocatòria Pública de subvencions de
2022 per a Línia 2.9. Espais de creació de projectes de 2021, publicades al BOIB núm. 44, de 7
d’abril de 2022, BDNS: 61800

Es notifica als interessats la resolució definitiva mitjançant la seva publicació al web de l'Ajuntament de Palma i al BOIB, aprovada per la
Junta de Govern de Palma dia 31 d'agost de 2022:

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 2022, corresponents a la Línia 2.9. Espais de creació  BDNS: 618000, per un import total de 18.000 euros amb càrrec a la ,
partida 03.33400.48300 del Pressupost de Despeses de 2022, marginal 2022/100004:

2. Excloure la sol·licitud d'Associació Xarxa Cinema, projecte Cineciutat nins 2021, ja que, atès el punt 1 de les Bases, no compleix amb
l'objecte de la Convocatòria.

3. Comunicar aquesta resolució als interessats per al seu coneixement i als efectes previstos a la normativa reguladora de les Hisendes Locals,
així com a les Bases d'execució del Pressupost.

De conformitat amb el previst a l'art. 42 de l'Ordenança municipal general reguladora de la concessió de subvencions, els beneficiaris tenen
l'obligació de justificar davant l'òrgan concedint l'aplicació dels fons percebuts a la finalitat que va servir de fonament a la concessió de la
subvenció, en la forma i en els terminis establerts a les Bases reguladores, punt 12, prèviament a la percepció de la subvenció.

Aquesta documentació justificativa s'ha de presentar en el termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de la resolució
 de la subvenció al BOIB.definitiva de concessió

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.

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.

Palma, 2 de setembre de 2022

La instructora
Sílvia Gordiola Llabrés
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