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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
AJUNTAMENT D'EIVISSA

14111 Concessió de subvencions en matèria d'Associació de veïns per a l'exercici 2015

Es fa públic l'acord de la Junta de Govern Local de data 7 de setembre de 2015 de concessió de subvencions en matèria d'Associació de veïns
per a l'exercici 2015, pel qual s’han concedit les següents subvencions, a càrrec de la partida presupuestaria 2015 924 48901

Nom o raó social Quantia concedida Finalitat de la subvenció

AV Talamanca 5.792,06€ Activitats any 2015

AV Es Clot 10.247,49€ Activitats any 2015

AV Cas Serres 8.910,86€ Activitats any 2015

AV Ses Figueretes 14.702,92€ Activitats any 2015

AV Sa Capelleta 7.574,23 € Activitats any 2015

AV Puig des Molins 5.792,06€ Activitats any 2015

Grup Veïnal Tres Barris 6.683,14€ Activitats any 2015

AV San Pablo 14.702,92€ Activitats any 2015

AV la Marina 7.128,69€ Activitats any 2015

Es Pratet 8.019,77€ Activitats any 2015

AV i Comerciants del Port d'Eivissa 4.455,43€ Activitats any 2015

AV Platja d'en Bossa 4.455,43€ Activitats any 2015

Av Can Misses 1.535,00€ Activitats any 2015

Contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs de reposició, amb caràcter
potestatiu, o impugnar-lo directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altra acció o recurs que
estimi convenient en defensa dels seus drets.

Si opta per la interposició del recurs de reposició, es farà davant la Junta de Govern Local, òrgan municipal que va dictar l'acte, i en el termini
d'un mes, des de l'endemà d'aquesta publicació. La interposició impedirà, fins a la seua resolució expressa o desestimació presumpta, la
utilització de la via contenciosa administrativa. El recurs s'haurà de resoldre i notificar en el termini d'un mes, i s'entendrà desestimat en cas
contrari, tot quedant expedita la via contenciosa administrativa.

Si interposa directament recurs contenciós administratiu, es farà davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma de Mallorca, en el
termini de dos mesos des de l'endemà d'aquesta publicació.

       

Eivissa, 10 de setembre de 2015
      

LA REGIDORA DELEGADA
Maria del Carmen Boned Verdera
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