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

10175 Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual modifica la convocatòria d’ajuts
per pal·liar els efectes de la covid-19 al sector de l’artesania, l’economia social i solidària, les
instal·lacions juvenils i de lleure educatiu regulades pel Decret 23/2018, els guies de turisme i les
escoles de dansa de Mallorca

BDNS (Identif.): 583553

Antecedents

1. Resolució per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per pal·liar els efectes de la covid-19 al sector de l'artesania, l'economia social i
solidària, les instal·lacions juvenils i de lleure educatiu regulades pel Decret 23/2018, els guies de turisme i les escoles de dansa de Mallorca
de 15 de setembre de 2021 (extracte publicat en el BOIB núm. 129, de 18 de setembre).

2. Una vegada dictada la resolució de la convocatòria i publicat l'extracte de la convocatòria en el , s'haButlletí Oficial de les Illes Balears
detectat un error en la definició del mes de comprovació de disminució d'ingressos escollit per a les instal·lacions juvenils. La majoria
d'instal·lacions juvenils, i especialment les cases de colònies, tenen una temporalitat compresa entre els mesos d'abril- setembre (inclosos).
Per això es fa necessari modificar el mes de referència per la comprovació de la disminució d'ingressos a causa de la covid-19 duent a terme
una comparativa entre els ingressos del mes de juliol del 2019 i els obtinguts durant el mes de juliol de 2020.

Fonaments de dret

1. Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017, amb modificació publicada en
el BOIB núm. 96, de 4 d'agost).

2. Estatuts de la Fundació Mallorca Turisme (BOIB núm. 24, de 23 de febrer de 2019 amb modificació BOIB núm. 10, de 23 de gener de
2021).

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques3. 

Per tot això,

Resolc

 Modificar la convocatòria d'ajuts per pal·liar els efectes de la covid-19 al sector de l'artesania, l'economia social i solidària, lesPrimer.
instal·lacions juvenils i de lleure educatiu regulades pel Decret 23/2018, els guies de turisme i les escoles de dansa de Mallorca, en el següent
sentit,

Al punt 2.2

Allà on diu:

...

“La facturació del beneficiari del mes de febrer de 2021 ha sofert una minva en relació amb la facturació corresponent al mes de febrer de
2020. Per presentar la sol·licitud de subvenció és suficient presentar una declaració responsable sobre el compliment d'aquest requisit sense
perjudici que, en cas que les persones obtinguin la prestació sense complir els requisits per ser-ne beneficiàries, han de reintegrar tota la
quantia percebuda indegudament, i poden ser sancionats amb la tramitació prèvia de l'expedient corresponent.”

Ha de dir:

...

“La facturació del beneficiari del mes de febrer de 2021 ha sofert una minva en relació amb la facturació corresponent al mes de febrer de
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2020. Per a les instal·lacions juvenils es tindrà en compte com a mes de facturació de referència el mes de juliol de 2019. Per presentar la
sol·licitud de subvenció és suficient presentar una declaració responsable sobre el compliment d'aquest requisit sense perjudici que, en cas
que les persones obtinguin la prestació sense complir els requisits per ser-ne beneficiàries, han de reintegrar tota la quantia percebuda
indegudament, i poden ser sancionats amb la tramitació prèvia de l'expedient corresponent.”

Segon. Acordar que aquesta modificació és aplicable amb caràcter retroactiu des de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el 
.Butlletí Oficial de les Illes Balears

Tercer. Publicar aquesta Resolució en el .Butlletí oficial de les Illes Balears

Informar que contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs d'alçada davant el presidentQuart. 
de la Fundació Mallorca Turisme en el termini d'un mes, 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, 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, 29 de setembre de 2021

El director de la Fundació Mallorca Turisme
Miguel Pastor Jordá
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