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

7583 Resolució de concessió de la convocatòria de subvencions Gaudeix l’illa

BDNS: 511807

Antecedents

1. El dia 17 de desembre de 2019, el conseller executiu de Turisme i Esports va autoritzar a la Fundació Mallorca Turisme la concessió de
les subvencions previstes en el seu Pla d'actuació per a 2020.

2. El dia 18 de juny de 2020 el director de la Fundació Mallorca Turisme va dictar Resolució per la qual va aprovar la Convocatòria de
subvencions Gaudeix l'illa, extracte i convocatòria publicats en el BOIB núm. 113, de 23 de juny de 2020, en compliment del Pla d'actuació i
pressupost aprovat pel Patronat de la Fundació Mallorca Turisme per a l'any 2020, amb una despesa de 1.000.000€, modificada per
Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme de 26 de juny de 2020 (BOIB núm. 115, de 27 de juny) i modificada per Resolució
del director de la Fundació Mallorca Turisme de 24 de juliol de 2020 (BOIB núm. 139, d'11 d'agost).

3. El dia 27 de juliol de 2020, el director de la Fundació Mallorca Turisme informa que els beneficiaris proposats compleixen els requisits
establerts a la convocatòria per poder accedir a les subvencions.

4. Informe jurídic favorable de 27 de juliol de 2020 sobre la proposta de resolució concessió de les subvencions.

5. En el pressupost de despeses de la Fundació Mallorca Turisme hi ha crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que es deriva de la
present convocatòria, per un import de 1.000.000 €.

Fonaments de dret

1. D'acord amb l'article 16 dels Estatuts de la Fundació Mallorca Turisme són atribucions de la direcció gestionar i executar els plans i els
programes que aprova el Patronat i formalitzar i aprovar tota classe d'actes i contractes (BOIB núm. 24, de 23 de febrer de 2019).

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. L'article 10 del Decret de la presidència del Consell Insular de Mallorca de 9 de juliol pel qual es determina l'organització del Consell
Insular de Mallorca estableix que la Fundació Mallorca Turisme resta adscrita al Departament de Turisme i Esports (BOIB núm. 99, de 18 de
juliol).

4. De conformitat amb el que estableix la Disposició Addicional 4.2 de l'Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca,
el conseller executiu de Turisme i Esports va autoritzar amb caràcter previ a la Fundació Mallorca Turisme la concessió de les subvencions
previstes en el Pla d'actuacions de la Fundació de 2020.

5. 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
general de subvencions.

6. 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
(BOIB núm. 84, de 15 de maig).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. EXCLOURE les sol·licituds següents, pels motius que s'hi detallen.
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Núm. Exp Empresa/nom CIF MOTIU  
266/2020 Sidehoteles SL B57512642 No obrirà hotel BQ Apolo Renúncia

294/2020 Lagotel SL A07035256 No compleix. Renúncia

2. CONCEDIR les subvencions Gaudeix l'illa a les següents entitats, pels establiments que es detallen i pels imports que hi consten,

Lín. Nº Exp Registre
Entrada 
Complet

Hotel Entitat CIF Bons Import
subvenció

6 284/2020 15/07/20
9.59 h

Es Talaial Club Es Talaial SL B07606940 431 x 250 € = 107.750 €
  58 x 300 € =   17.400 €

125.150 €

2 299/2020 15/07/20 11.26 h Morlans Garden
Calvià

Mimago SL B07622368 431 x 250 € = 107.750 €
  58 x 300 € =   17.400 €

125.150 €

2 297/2020 15/07/20
14.10 h

Hotel Samos
Calvià

Hotelera Kristina SL B07517634 431 x 250 € = 107.750 €
  58 x 300 € =   17.400 €

125.150 €

2 290/2020 16/07/20
18.26 h

Marina Soller Marimat SA A07141930 430 x 250 € = 107.750 €
  58 x 300 € =   17.400 €

124.900 €

4 264/2020 17/07/20
11.28 h

Es Bauló Petit Hotel
Santa Margalida

Eidenai SL B57525388 430 x 250€ = 107.750 €
  58 x 300€ =   17.400 €

124.900 €

4 265/2020 20/07/20
17.19 h

BQ Can Picafort
Santa Margalida

Hotel Clumba SL B57857518 430 x 250 € = 107.750 €
  58 x 300 € =   17.400 €

124.900 €

5 270/20 21/07/20
12.38 h

Eurocalas Hospedaje y Bienestar 
SL

B57872723 430 x 250 € = 107.750 €
  58 x 300 € =   17.400 €

124.900 €

3 269/2020 27/07/20
11.10 h

Alcudia Garden Cesgarden SL B07887441 430 x 250€ = 107.750 €
  58 x 300€ =   17.400 €

124.900 €

      TOTAL 999.950 €

3. NOTIFICAR aquesta Resolució als interessats, publicar-ho en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i que es comuniqui a la Base de
Dades Nacional de Subvencions.

4. INFORMAR els interessats que contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada
davant el president del Patronat de la Fundació Mallorca Turisme, en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la publicació de
la resolució de concessió en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós
administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de rebre la notificació de la
desestimació del recurs.

Contra la desestimació presumpta, per silenci, del recurs d'alçada es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el jutjat
contenciós administratiu que correspongui en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l'endemà de la desestimació presumpta (tres
mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant l'anterior, es pot interposar, si s'escau, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

 

Palma, 28 de juliol de 2020

El director de la Fundació Mallorca Turisme
Miquel Pastor Jordà
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