
Núm. 35
13 de març de 2021

Fascicle 47 - Sec. III. - Pàg. 9283

http://boib.caib.es    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

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

41840 Resolució de la I convocatòria d'ajuts per pal·liar els efectes de la Covid-19 al sector de la restauració
de Mallorca (desè pagament)

BDNS: 540188

Antecedents

1.El dia 15 de desembre de 2019, el conseller executiu de Turisme i Esports va autoritzar a la Fundació Mallorca Turisme la convocatòria de
les subvencions previstes en el Pla d'actuació per a 2020. El dia 15 de desembre de 2020 el Patronat de la Fundació Mallorca Turisme va
aprovar una modificació del Pla d'Actuació en el qual s'aprova la tramitació i posterior concessió d'una convocatòria extraordinària d'ajuts per
pal·liar els efectes de la Covid-19 al sector de la restauració de Mallorca per un import de 5.000.000 €. S'aprova la modificació del Pla
estratègic de subvencions del Consell Insular de Mallorca per a l'any 2020 per incloure aquesta línia nova per acord del Consell Executiu de
16/12/2020 (BOIB núm. 210, de 17 de desembre de 2020).

2. El dia 17 de desembre de 2020 el director de la Fundació Mallorca Turisme va dictar Resolució per la qual va aprovar la Convocatòria
extraordinària d'ajuts per pal·liar els efectes de la Covid-19 al sector de la restauració, extracte publicat en el BOIB núm. 211, de 19 de
desembre 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 5.000.000€.

3. En data de 11 de març de 2021 s'emet informe de l'òrgan instructor en relació a la justificació amb el resultat de la valoració de les
sol·licituds presentades d'acord amb els criteris establerts a la convocatòria, i que compleixen tots els requisits i les que son excloses per no
reunir els requisits establerts a la convocatòria.

4. En data de 11 de març de 2021, 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 i les que queden excloses per no reunir els requisits establerts en la
convocatòria

5. En data de dia 11 de març de 2021 s'emet informe jurídic favorable sobre la proposta de resolució de concessió dels ajuts relatius al vuitè
pagament.

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 5.000.000 €.

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
(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.  Llei 2/2020, de 15 d'octubre, 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. 180,
de 20 d'octubre).
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7. Ordenança general de subvencions (BOIB núm 21, de 18 de febrer 2017, modificat BOIB núm. 96, de 04 d'agost de 2018), referent a la
justificació en consideració a la concurrència d'una determinada situació de la persona perceptora (art. 35.3).

8. Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears (BOIB núm. 106, de 21 de juliol de 2012, i posteriors modificacions) on
s'estableix en l'article 26.d, dins la classificació d'empreses turístiques a les empreses turístiques de restauració, i es regulen en el capítol V
(art. 53 i ss).

Per tot això,

 la següent :Dict Resolució

1. els ajuts als beneficiaris i pels imports que s'especifiquen a continuació:CONCEDIR 

A) Establiments beneficiaris de la subvenció excepte les Comunitats de bens:

Estan recollits en el ANNEX I

B) Establiments EXCLOSOS:

Estan recollits en l'ANNEX II

2. PUBLICAR aquesta Resolució 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.

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, 11 de març de 2021

El director de la Fundació Mallorca Turisme
Miguel Pastor Jordà

 

 

ANNEX I
I Convocatòria extraordinària d'ajuts per pal·liar els efectes de la Covid-19 al sector de la restauració

Establiments beneficiaris

DNI/CIF/NIE IMPORT

18224969E    1.500,00 €

B57937682    1.500,00 €

B57579203    1.500,00 €

TOTAL    4.500,00 €
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ANNEX II
I Convocatòria extraordinària d'ajuts per pal·liar els efectes de la Covid-19 al sector de la restauració

Establiments exclosos:

REGISTRE DNI/CIF CAUSA

2021-E-RE-12534 J57970030 L-A

2021-E-RE-12556 Y8270340Z L-A

2021-E-RE-1443 X8565523R B

2021-E-RE-3451 Y6651607K N

2021-E-RE-3569 B16621229 N

2021-E-RE-3594 Y3674744W E

2021-E-RE-4787 X9964140B L

2021-E-RE-5621 32061618D M

2021-E-RE-5627 Y5790276V N

2021-E-RE-5710 X4426095K L

2021-E-RE-7142 X4498322M I

2021-E-RE-7164 07487974W B

2021-E-RE-13492 24321543D A

2021-E-RE-3205 B57720914 L

2021-E-RE-757 37338597Y LL

2021-E-RE-573 B07456072 I-G

 

 

Causes exclusió  

IAE incorrecte o ceritificat censal incorrecte o mancança A

Dades interessat amb diferent firmant o interessat incorrecte B

Certificat bancari incorrecte o mancança C

Domicili fiscal o social incorrecte D

Tenir deute pendent o no presenta certificat E

Tenir local o empresa de baixa F

Manca foto exterior o interior local G

Manca CIF/DNI/NIE o contracte de la CB H

Mancança emplenament sol·licitud o documentació il·legible I

Sol·licitud duplicada J

Té més de 20 treballadors o no emplena la casella K

No ha susbanat la documentació requerida L

NO marca casella que esta afectat pel COVID-19 LL

Dades doc. presentació esmena amb interesat incorrecte M

Sol·licitud amb document d'esmena. Conv.tancada N
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