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

11044

Resolució inicial de concessió de la convocatòria de subvencions per a co-màrqueting II per
fomentar la promoció turística com a destí turístic

BDNS: 524937
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, s'estableix aquesta línia nova per acord del Consell Executiu de 17/06/2020,
modificat per acord del Consell Executiu de 25/06/2020 (BOIB núm. 122, d'11 de juliol de 2020) i Acords de modificació del Consell
Executiu reunit en sessió de 5 i 26 d'agost de 2020 (BOIB núm. 157, de 10 de setembre de 2020).
2. El dia 22 de setembre de 2020 el director de la Fundació Mallorca Turisme va dictar Resolució per la qual va aprovar la Convocatòria de
subvencions per a co-màrqueting II per fomentar la promoció turística com a destí turístic, extracte publicat en el BOIB núm. 166, de 26 de
setembre 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 500.000€.
3. Acta inicial de la Comissió Avaluadora de 29 d'octubre de 2020 amb el resultat de la valoració dels projectes presentats d'acord amb els
criteris establerts a la convocatòria.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/194/1072689

4. El dia 4 de novembre 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.
5. Informe jurídic favorable de 5 de novembre de 2020 sobre la proposta de resolució de concessió inicial de les subvencions.
6. 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 500.000 €.
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
(BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017), 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'actuació 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
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Resolució
1.CONCEDIR inicialment les subvencions a les entitats i pels imports que s'especifiquen:

exp

nom empresa

CIF

línia

401

Essentially Mallorca

G16546772

3

421

Porxada de sa Torre SL

B07987563

3

424

Travel Concept SL

B57288193

1

501

Avoris Rental division SL

B07012107

2

Projecte
Safe Essencial Spots Mallorca
Mallorca destino de lujo, gastronómico
y de golf por Grupo Torre de Canyamel
2020 Mallorca y Grupo Logitravel
Alemania

pressupost
campanya

sol·licita

subvencionable

13.600,40 €

6.800,20 €

5.166,70 €

19.329,28 €

9.664,64 €

9.664,64 €

159.890,00 €

79.945,00 €

79.945,00 €

60.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

Captación turística para Mallorca en el
mercado nacional y orientada a la
desestacionalización
526

Inversiones Pascual SL

B07461767

3

Estrategia digital

155.600,00 €

77.800,00 €

30.000,00 €

527

Holudia SL

B07031461

3

Estratègia digital

50.250,00 €

25.125,00 €

25.125,00 €

2. PUBLICAR aquesta resolció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i que es comuniqui a la Base de Dades Nacional de Subvencions.
3. 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.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/194/1072689

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, 5 de novembre de 2020
El director de la Fundació Mallorca Turisme
Miquel Pastor Jordà
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