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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

168443

Modificació de l’extracte, de la convocatòria d’ajuts extraordinaris, i a fons perdut, per a les
empreses que desenvolupen l’activitat econòmica en el municipi de Felanitx per pal·liar els efectes de
la covid-19

BDNS (Identif.): 562361
1. Al Butlletí Oficial de les Illes Balears de dia 11 de maig de 2021, núm. 61, es publica l'extracte de la convocatòria d'ajuts extraordinaris, i a
fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l'activitat econòmica en el municipi de Felanitx, per a pal·liar els efectes de la coid-19,
quan especifica les quanties aportades per l'ajuntament, hi ha una errada.
2. Segons disposa l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, les
administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o instància dels interessats, errors materials, de fet o aritmètics
existents.
Per tot això,
Resolc

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/62/1088238

Primer. Modificar l'extracte de la convocatòria d'ajuts extraordinaris, i a fons perdut per a les empreses que desenvolupen l'activitat
econòmica en el municipi de Felanitx, per pal·liar els efectes de la covid-19, en el següent sentit:
Allà on diu
Quart. Quantia
La quantitat de la convocatòria serà de 148.102,82 € a càrrec del Consell de Mallorca; 148.102,82 € a càrrec del Govern Balear i 148.102,89
€, a càrrec de l'ajuntament, quanties ja transferides a la Fundació Mallorca Turisme.
El crèdit total previst per aquesta convocatòria és de quatre-cents quaranta-quatre mil tres-cents vuit euros amb seixanta-set cèntims
(444.308,67 €) amb càrrec al pressupost de la Fundació Mallorca Turisme.
Ha de dir:
Quart. Quantia
La quantitat de la convocatòria serà de 148.102,82 € a càrrec del Consell de Mallorca; 148.102,89 € a càrrec del Govern Balear i 150.000,00
€, a càrrec de l'ajuntament, quanties ja transferides a la Fundació Mallorca Turisme.
El crèdit total previst per aquesta convocatòria és de vint-i-dos mil set-cents dos euros amb vuit cèntims (446.205,78 €) amb càrrec al
pressupost de la Fundació Mallorca Turisme.
Segon. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí oficial de les Illes Balears.
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.
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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.
No obstant l'anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, esmentada.

Palma, 11 de maig de 2021

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/62/1088238

El director de la Fundació Mallorca Turisme
Miguel Pastor Jordá

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

