Núm. 199
24 de novembre de 2020
Fascicle 199 - Sec. III. - Pàg. 39626

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

11585

Resolució de concessió final 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 final de la Comissió Avaluadora de 20 de novembre 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/2020/199/1073770

4. El dia 20 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 20 de novembre de 2020 sobre la proposta de resolució de concessió final 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 182.901,34 € (resultat de restar a 500.000 € les quantitats concedides inicialment).
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 les subvencions a les entitats i pels imports que s'especifiquen:

Exp

Nom empresa

CIF

línia

450

Gpro Spain Developement

B86744133

3

463

Travelsens SL

B57727901

2

464

Travelsens SL

B57727901

2

507

Touristik Service System

DE160097524

1

522

Touristik Service System Polska

PL9721111562

523

Vangent Incentives SL

524
525

Projecte
Campaña Stay Safe/ Blackfriday/Promo

pressupost
campanya

sol·licita

Import
concedit

2.700 €

1.350 €

1.350 €

29.150 €

14.575 €

11.325 €

12.400 €

6.200 €

6.200 €

“Bis bald in Mallorca” (hasta pronto Mallorca)

150.000 €

75.000 €

75.000 €

2

Mallorca te espera

100.000 €

50.000 €

30.000

B57602328

3

Van Gent

575 €

287,50 €

287,50

Sol Sant Jordi

B07876626

3

Collect Moments

5.000 €

2.500 €

2.500

Llenaire Playa SL

B57732059

3

La Mar

6.000 €

3.000 €

3.000

Total

129.662,50 €

Alemania
Captación turística para Mallorca orientada a
la desestacionalización (Holanda)
Captación turística para Mallorca orientada a
la desestacionalización (Hungria)

2. EXCLOURE les següents entitats indicant el motiu d'exclusió:
exp

Nom empresa

CIF

436

Mallorca House Rent

B57749343

449

World 2 meet slu

B62880992

467

Grupotel Dos SA

A07919087

Línia
3
1
3

Projecte

Causa denegació

Campaña promoción Turismo rural, cultura y

Punt 11. No presenta cap documentació.

gastronomia

Desglossament projecte incomplet

Propuesta co-marketing destino Mallorca

Renúncia

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/199/1073770

Punt 7.a de la convocatòria. La campanya s'ha
3

Col·laboració TUI o Grupotel

d'executar fins dia 15/12/2020. L'empresa l'ha
programada dins 2021
Punt 7.a de la convocatòria. La campanya s'ha

472

Grupotel dos SA

A07919087

3

Campanya Expedia Media Solutions

d'executar fins dia 15/12/2020. L'empresa l'ha
programada dins 2021

3. PUBLICAR aquesta resolució 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 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, 20 de novembre de 2020
El director de la Fundació Mallorca Turisme
Miquel Pastor Jordà
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