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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

7297

Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme de modificació de la convocatòria de
subvencions Gaudeix l’illa

BDNS (Identif.): 511807
Antecedents
1. Resolució de 18 de juny de 2020 del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions
Gaudeix l'illa. (BOIB núm. 113, de 23 de juny).
2. Resolució de 26 de juny de 2020 del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual es modifica la convocatòria de subvencions
Gaudeix l'illa (BOIB núm. 115, de 27 de juny).
3. El dia 10 de juliol de 2020, a les 13.39 h, es va celebrar davant notari el sorteig de les estades turístiques.
4. Una vegada valorades les sol·licituds de subvencions presentades pels allotjaments turístics queda un romanent a la convocatòria sense
repartir per la qual cosa, i atès que aquesta mesura no perjudica els drets de tercers, s'ha decidit repartir aquesta quantia de forma
proporcional i equitativa entre tots ells.
Fonaments de dret

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/139/1065228

1. Convocatòria de subvencions Gaudeix l'illa (BOIB núm. 113, de 23 de juny), i posteriors modificacions.
2. Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017), modificada pel Ple del
Consell de Mallorca en sessió de dia 14 de juny de 2018 (BOIB núm. 96, de 4 d'agost).
3. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
4. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
5. Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació
administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.
6. Sentència Tribunal Suprem 824/2018, entre altres, que recull que l'Administració disposa de potestat discrecional a l'hora d'assignar i
disposar els recursos dels quals disposa, necessàriament limitats, i que els pot destinar a un o altres sectors en funció de com interpreta els
interessos generals.
Per tot això, dict la següent
Resolució
Primer. Afegir un paràgraf en el punt 4 de la convocatòria amb el següent text:
4.7 Si hi ha un romanent a la convocatòria, es repartirà entre tots els beneficiaris de forma equitativa i proporcional fins a exhaurir el crèdit.
Si un dels beneficiaris no pot assumir l'increment de bons o no pot complir els terminis prevists a la convocatòria es repartiran els bons de
forma equitativa i proporcional entre els beneficiaris que restin.
Segon. Publicar aquesta modificació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en la pàgina web de la Fundació Mallorca Turisme i en la
Base de Dades Nacional de Subvencions.
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Interposició de recursos
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs d'alçada davant el president de la Fundació
Mallorca Turisme en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Contra la desestimació expressa d'aquest recurs d'alçada, podeu interposar el recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Palma que correspongui o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el
termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de rebre la notificació de la desestimació del recurs d'alçada.
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d'alçada i no heu rebut la notificació de resolució expressa, s'entén
desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que
correspongui o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de sis mesos,
comptadors a partir de l'endemà de la desestimació presumpta.
No obstant l'anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.

Palma, 24 de juliol de 2020
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El director de la Fundació Mallorca Turisme
Miguel Pastor Jordà
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