Resolució de concessió extraordinària d’ajuts per pal·liar els efectes de la Covid-19 al
sector dels gimnasos i escoles de dansa de Mallorca (cinquè grup).

Antecedents
1. El dia 11 de gener de 2021, el Consell de Govern de les Illes Balears va adoptar un Acord
pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària per illes que han de vigir la comunitat
autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb l’Acord del Consell de Govern de les Illes
Balears de 27 de novembre de 2020, i es disposen mesures excepcionals aplicables a l’illa de
Mallorca (BOIB núm. 5, de 12 de gener 2021). En aquest Acord, es disposa la suspensió de
l’activitat de les instal·lacions esportives cobertes on no es desenvolupi el currículum
d’ensenyaments oficials reglats.
2. El dia 19 de gener de 2021 el Patronat de la Fundació Mallorca Turisme va aprovar una
modificació del Pla d’Actuació per l’exercici 2021 per dur a terme la tramitació i posterior
concessió d’una convocatòria extraordinària d’ajuts per pal·liar els efectes de la Covid-19 al
sector dels gimnasos i escoles de dansa de Mallorca per un import d’1.500.000,00 €.
3. El dia 21 de gener de 2021 el Consell Executiu del Consell de Mallorca acorda l’aprovació
de la modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Mallorca per a l’any
2021 per incloure aquesta nova convocatòria.
4. El dia 26 de gener de 2021 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 dels gimnasos i escoles de dansa de Mallorca, amb un pressupost
d’1.500.000,00 €, (extracte publicat en el BOIB núm. 13, de 30 de gener de 2021).
5. Dia 3 de març de 2021, la tècnica jurídica de la Fundació Mallorca Turisme, com instructora
del present expedient, va emetre informe sobre el resultat de la valoració de les sol·licituds
presentades que compleixen tots els requisits i de les sol·licituds que s’han de desestimar,
d’acord amb els criteris establerts a la convocatòria.
6. El dia 3 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 que es desestimen diverses sol·licituds de subvenció.
7. El dia 3 de març de 2021 s’emet informe jurídic sobre la proposta de resolució de concessió
dels ajuts al cinquè grup de beneficiaris i de desestimació de diverses sol·licituds.
8. 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
d’1.500.000,00 €, dels quals ja s’han concedit 783.000,00 €.
Fonaments de dret
1. D’acord amb l’article 6 dels Estatuts de la Fundació Mallorca Turisme són finalitats de la
Fundació, entre d’altres, impulsar la reactivació de l’economia de Mallorca mitjançant
l’atorgament de les ajudes o subvencions a distints sectors per tal d’aconseguir la
recuperació econòmica de l’illa.
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2. 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).
3. 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.
4. 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 de 2018).
5. 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 de 2020).
6. El Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i el Consell Insular de Mallorca per concedir ajudes adreçades a pal·liar les
conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els
sectors econòmics de la restauració i altres signat en data 29 de gener de 2021, aprovat pel
Consell Executiu del Consell de Mallorca en sessió celebrada en la mateixa data.
7. L’article 10 del Decret de la presidència del Consell Insular de Mallorca de 9 de juliol de
2019, pel qual es determina l’organització del Consell Insular de Mallorca i les modificacions
posteriors, estableix que la Fundació Mallorca Turisme resta adscrita al Departament de
Turisme i Esports (BOIB núm. 99, de 18 de juliol de 2019).
Per tot això,
Dict la següent Resolució:
1. CONCEDIR els ajuts als beneficiaris i pels imports que s’especifiquen en l’annex 1.
2. DESESTIMAR les sol·licituds de subvenció i pels motius que s’especifiquen en l’annex 2.

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, 3 de març de 2021
El director de la Fundació Mallorca Turisme
Miguel Pastor Jordà
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3. PUBLICAR aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i que es comuniqui a
la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Annex 1
Relació de beneficiaris:

IMPORT
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
39.000,00 €

(*)
CIF/DNI/NIE IMPORT
E57757197
3.000,00 €

DNI I % MEMBRE 1
X2452790R (50%)

DNI I % MEMBRE 2
X2452828Q (50%)
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DNI/CIF
43143044N
46772938T
78196888Q
43139227J
43198169Y
G07624935
E57757197 (*)
44329449P
B16658353
10204326P
43176297F
B57862278
B07716293
TOTAL

Annex 2

Registre d'entrada
2021-E-RE-5086
2021-E-RE-5092
2021-E-RE-5126
2021-E-RE-5134
2021-E-RE-5135
2021-E-RE-5187
2021-E-RE-5191
2021-E-RE-5264
2021-E-RE-5304
2021-E-RE-5375
2021-E-RE-5400
2021-E-RE-5401
2021-E-RE-5432
2021-E-RE-5447
2021-E-RE-5460
2021-E-RE-5576
2021-E-RE-5578
2021-E-RE-5583
2021-E-RE-5586
2021-E-RE-5587
2021-E-RE-5590
2021-E-RE-5593
2021-E-RE-5715
2021-E-RE-6081
2021-E-RE-6092
2021-E-RE-6102
2021-E-RE-6105
2021-E-RE-6125
2021-E-RE-6129
2021-E-RE-6146
2021-E-RE-6193
2021-E-RE-6481
2021-E-RE-6550
2021-E-RE-6586
2021-E-RE-6597
2021-E-RE-6700
2021-E-RE-6733
2021-E-RE-6775
2021-E-RE-6794

Nif
43046271T
43088091Y
43105334E
54150669K
15421386R
43122537K
43106816D
43166437Z
43184865L
43168758N
B57862385
39370783G
43121660H
43125093R
Y0474319G
41538923A
42965986P
B57975914
B57795007
43116008R
B57859977
43478164E
X3408021L
44326266E
46687994H
38823608E
43156265P
E57851792
G16660474
B07846488
43059435P
41520316A
41519560Y
X4545751P
18227444J
41516872D
B57650244
18234552Z
34069983Z

MOTIU
J
BC
BC
A
A
AF
I
A
A
J
J
A
A
I
A
A
J
J
J
C
C
CI
A
C
J
A
A
LJ
LJ
LJ
LJ
A
LJ
LJ
I
LJ
J
J
A
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Relació de sol·licituds desestimades i motius:

B57897233
G16589061
44327978D
41583696H
B57382111
43077434K
Y3112009P
08986100T
Y3248978N
Y0474319G
43185313F
G07539950

IM
A
IJ
I
A
A
A
A
A
A
A
J

Motius
IAE incorrecte o certificat censal incorrecte o mancança o estar de baixa
Dades interessat amb diferent firmant o interessat incorrecte
Certificat bancari incorrecte o mancança
Domicili fiscal o social incorrecte
Tenir deute pendent o no presenta certificat o certificat de baixa en SS o Hisenda
Tenir local o empresa de baixa o no tenir local d´alta
Manca foto exterior o interior local
Manca CIF/DNI/NIE o contracte de la CB
Mancança emplenament sol·licitud o declaració responsable o documentació il·legible
Sol·licitud duplicada
Té més de 20 treballadors o no emplena la casella
No ha esmenat la documentació requerida
Haver acomiadat a treballadors en ERTE o no emplenar la casella
Haver estat sancionat per incomplir les mesures Covid
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2021-E-RE-6870
2021-E-RE-7006
2021-E-RE-7055
2021-E-RE-7009
2021-E-RE-7127
2021-E-RE-7167
2021-E-RE-7290
2021-E-RE-7322
2021-E-RE-7345
2021-E-RE-7484
2021-E-RE-9804
2021-E-RE-10796

