BDNS (Identif.): 575178
1. El 14 de juliol de 2021 el director de la Fundació Mallorca Turisme dicta resolució
d’aprovació de la segona convocatòria d’ajuts extraordinaris, i a fons perdut, per a les
empreses que desenvolupen l’activitat econòmica en el municipi de PALMA, per pal·liar els
efectes de la covid-19.
2. Abans de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, té entrada en el registre del Consell de Mallorca de 19 de juliol de 2021, la
sol·licitud presentada per José Hila Vargas, en qualitat de batle de l’Ajuntament de Palma,
on demana una modificació de la segona convocatòria d’ajudes per pal·liar els efectes de la
covid-19, arran d’una petició formulada el dia 15 de juliol de 2021 a l’Ajuntament de Palma
per l’Associació Hotelera de Platja de Palma que insta a revisar els nivells mínims de
facturació atès que la configuració actual de la convocatòria podria resultar excloent per a
determinats negocis que han sofert les conseqüències, restriccions i pèrdues derivades de la
covid-19.
3. L’Ajuntament de Palma sol·licita que en el cas de l’agrupació 68 de l’IAE, s’especifiqui
que en matèria de facturació i empleats l’ajut quedi restringida a negocis amb una plantilla
màxima de 50 treballadors i amb una facturació en 2019 inferior a 5 milions d’euros,
mantenint-se la resta de requisits generals de la convocatòria.
4. Aquests ajuts provenen d’un conveni de col·laboració entre l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Consell Insular de Mallorca i l’Ajuntament de
Palma, mentre que la Fundació Mallorca Turisme és qui tramita la convocatòria, d’acord
amb els requisits fixats per les institucions que firmen el conveni.
Per tot això,
Resolc
Primer. Modificar la segona convocatòria d’ajuts extraordinaris, i a fons perdut per a les
empreses que desenvolupen l’activitat econòmica en el municipi de Palma, per pal·liar els
efectes de la covid-19, en el següent sentit,
A tota la convocatòria, allà on diu:
L'objecte d'aquesta SEGONA convocatòria és concedir ajuts directes a persones físiques i
jurídiques que desenvolupen la seva activitat econòmica en el municipi de Palma amb
menys de 20 treballadors de mitjana anual computant els diferents centres de treball i amb
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Resolució que modifica la segona convocatòria d’ajuts extraordinaris, i a fons perdut,
per a les empreses que desenvolupen l’activitat econòmica en el municipi de PALMA,
per pal·liar els efectes de la covid-19

una facturació el 2019 inferior a un milió d'euros, sempre que aquesta facturació hagi
disminuït durant el 2020 en una quantitat superior a un 20%.
Ha de dir:
L'objecte d'aquesta SEGONA convocatòria és concedir ajuts directes a persones físiques i
jurídiques que desenvolupen la seva activitat econòmica en el municipi de Palma amb
menys de 20 treballadors de mitjana anual computant els diferents centres de treball i amb
una facturació el 2019 inferior a un milió d'euros, sempre que aquesta facturació hagi
disminuït durant el 2020 en una quantitat superior a un 20%.
Només en el cas de les activitats sotmeses a l’epígraf 68 de l’IAE, l’ajuda queda restringida
a negocis amb una plantilla màxima de 50 treballadors i amb una facturació en 2019 inferior
a 5 milions d’euros.
Segon. Acordar que aquesta modificació té efectes a partir d’avui.
Tercer. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos

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.
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, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
Palma, 19 de juliol de 2021
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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.

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME. Plaça de l'Hospital, 4 (2ª pis ) 07012 Palma. T 971 21 96 48 / F 971 21 97 88. CIF: G57594558

Codi Validació: 759TMHMD9LEEJPLLLTCXWYTRH | Verificació: https://fundaciomallorcaturisme.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 3

El director de la
Fundació Mallorca Turisme

Miguel Pastor Jordá

