RELACIÓ DE PERSONES BENEFICIÀRIES DE LES AJUDES PER A L'INICI
DEL CURS ESCOLAR 2021-2022 APROVADES PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL EL DIA 16 D'AGOST DE 2021

Número d'identificació

Quantitat Ajuda en euros

43138849A

150

43141322S

110

43170178Y

355

43459524N

110

47229524J

110

75111949K

260

AAC133278

110

X9364544W

220

Y3482414K

220

Y5396776R

460

Cobrament per taló

T

Contra la resolució de les ajudes d'inici de curs escolar 2021, que posa fi a la via
administrativa, podeu interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l'ha dictada, d'acord amb el que disposa l'art. 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
de procediment administratiu comú de les administracions 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 a què 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.
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