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

11578

Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual es modifica la convocatòria de
subvencions Gaudeix l’illa II

BDNS (Identif.): 523941
Al BOIB núm. 179, de 17 d'octubre de 2020, es va publicar la Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual s'aprova la
convocatòria de subvencions Gaudeix l'illa II, i en el BOIB núm. 181, de 22 d'octubre de 2020 es modifica la concessió a causa d'una
renuncia d'un beneficiari i la inclusió d'un nou concedit.
Una vegada publicada la convocatòria, i ateses les sol·licituds efectuades pels beneficiaris s'ha demostrat que hi ha un interès en ampliar el
període d'execució de la convocatòria.
Per tot això,
Resolc
Primer. Modificar el punt 5. Termini per a les estades en els allotjaments turístics en el següent sentit:
Allà on diu:
Les estades es podran gaudir des de l'1 d'octubre fins el 30 de novembre de 2020

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/199/1073755

Ha de dir:
Les estades es podran gaudir des de l'1 d'octubre fins el 20 de desembre de 2020. Els establiments que s'han acollit a aquesta
ampliació del termini són els següents: Brick Palma, Hotel El Guía de Sóller, Petit Sant Miquel de Calonge, Hotel Son Sant Jordi de
Pollença, Hotel Ars Magna de Palma, Agroturisme Monnaber Nou de Campanet, Petit Hotel Can Cota, Petit Hotel Ca Sa Padrina
d'Artà, Hotel Segles de Campos, Apartamentos Turísticos Playa Mar, Es Convent d'Ariany i Apartamentos Delfín.
Segon. Modificar el punt 11.1 en el següent sentit:
Allà on diu:
11.1 Per la justificació de les subvencions el beneficiari de la subvenció (allotjament turístic) ha de lliurar a la Fundació Mallorca
Turisme, abans del dia 15 de desembre, mitjançant presentació a la seu electrònica de la FMT al catàleg de tràmits, amb aportació de
documents (tramitació electrònica)…
Ha de dir:
11.1 Per la justificació de les subvencions el beneficiari de la subvenció (allotjament turístic) ha de lliurar a la Fundació Mallorca
Turisme, abans del dia 30 de desembre, mitjançant presentació a la seu electrònica de la FMT al catàleg de tràmits, amb aportació de
documents (tramitació electrònica)
Tercer. Modificar el segon paràgraf del punt 11.2 de la convocatòria en el sentit següent:
Allà on diu:
11.2 ...
En tot cas, el termini per justificar les subvencions finalitza el 15 de desembre de 2020.
...
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Ha de dir
11.2...
En tot cas, el termini per justificar les subvencions finalitza el 30 de desembre de 2020.
...
Quart. 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.
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.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/199/1073755

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, 19 de novembre de 2020
El director de la Fundació Mallorca Turisme
Miguel Pastor Jordà
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