Resolució de concessió del SEGON grup de pagament de la Convocatòria d’ajudes
extraordinàries, i a fons perdut, per a empreses que desenvolupen l’activitat econòmica
al municipi de BUGER per pal·liar els efectes de la Covid-19

Antecedents
1. En data 11 de maig de 2021 es va signar el Conveni de col·laboració entre l'Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (GOIB), el Consell Insular de Mallorca i l'
Ajuntament de Búger 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.
2. El 4 de juny de 2021 el Patronat de la Fundació Mallorca Turisme va aprovar la convocatòria
d’ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l’activitat
econòmica al municipi de Búger, per pal·liar els efectes de la Covid-19.
3. El 4 de juny de 2021 el director de la Fundació Mallorca Turisme va dictar Resolució per la
qual va aprovar la Convocatòria d'ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a les empreses
que desenvolupen l'activitat econòmica al municipi de Búger, per pal·liar els efectes de la
Covid-19 (BOIB núm.76 de 8 de juny). Aquesta Resolució va ser modificada, quant als epígrafs
de l’IAE inclosos, per Resolució de 15 de juny de 2021, ampliant-se (BOIB núm. 81 de 19 de
juny).
4. El punt 10 de la convocatòria de la present subvenció disposa que la instrucció de l’expedient
administratiu correspon al director de la Fundació Mallorca Turisme, així com dictar la
resolució de concessió de les subvencions.
5. El 23 d’octubre 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 subvenció.
6. El 23 d’octubre de 2021 s’emet informe jurídic favorable sobre la proposta de resolució de
concessió dels ajuts.
7. 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 21.548,01€.
Fonaments jurídics
1. 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.
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. 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
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Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la Covid-19 (BOIB núm. 180, de
20 d’octubre).
4. 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 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).
5. El Patronat de la Fundació Mallorca Turisme el 19 de gener de 2021 aprova modificar
l’article 6 dels Estatuts de la Fundació per incloure com a finalitat “impulsar la reactivació
econòmica de Mallorca mitjançant l’atorgament de les ajudes o subvencions als distints sectors
per tal d’aconseguir la recuperació econòmica de l’illa. El Ple del Consell de Mallorca, en
sessió de 21 de gener de 2021, acorda ratificar la modificació i nova redacció dels Estatuts de
la Fundació Mallorca Turisme (BOIB núm. 10, de 23 de gener).
6. 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
7. El Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Mallorca de 2021, s’aprova per Acord
del Consell Executiu de 30 de desembre de 2020. Aquest Pla inclou el pla de foment previst per
la Fundació Mallorca, amb l’objecte de disposar d’un instrument conjunt que reculli la
planificació de l’activitat de foment de tot el Consell Insular de Mallorca i ens dependents. Amb
aquestes competències, el 12 de març de 2021, el Patronat de la Fundació aprova una
modificació del Pla d’actuació i del Pla estratègic de subvencions de la Fundació de 2021 per
incloure la tramitació de convocatòries d’ajuts a favor d’establiments i negocis a vinculats a
ajuntaments, per pal·liar els efectes de la covid-19. La modificació del pla estratègic s’aprova
en sessió del Consell executiu del Consell de Mallorca de 17 de març de 2021.

Dict la següent Resolució:
1. CONCEDIR les ajudes als següents beneficiaris:
NIF
IMPORT
B57113888 1.500,00 €

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.
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Per tot això,

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.
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Palma, 26 d’octubre de 2021
El director de la Fundació Mallorca Turisme
Miguel Pastor Jordà

Resolució de concessió del QUART grup de pagament de la II Convocatòria d’ajudes
extraordinàries, i a fons perdut, per a empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al
municipi de LLOSETA, per pal·liar els efectes de la Covid-19
BDNS: 576484

1. El 13 de maig de 2021 es va signar el Conveni de col·laboració entre l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (GOIB), el Consell Insular de Mallorca i l’Ajuntament
de Lloseta, respectivament, per a concedir ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les
restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics.
2. El 23 de juliol de 2021 el Patronat de la Fundació Mallorca Turisme va aprovar la convocatòria
d’ajudes extraordinàries, a fons perdut per empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al
municipi de Lloseta per pal·liar els efectes de la Covid-19.
3. El 23 de juliol de 2021 el director de la Fundació Mallorca Turisme va dictar Resolució per la
qual es va aprovar la II Convocatòria d’ajudes extraordinàries per pal·liar els efectes de la Covid19 en els sectors econòmics especificats que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi de
Lloseta (BOIB núm. 100 de 27 de juliol).
4. El 26 d’octubre de 2021, el director de la Fundació Mallorca Turisme, com a instructor de
l’expedient, informa que els beneficiaris proposats compleixen els requisits establerts a la
convocatòria per poder accedir a les subvencions.
5. El 26 d’octubre de 2021 s’emet informe jurídic favorable sobre la proposta de resolució de
concessió dels ajuts.
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 113.762,04€,
que és el romanent de la primera convocatòria.
Fonaments jurídics
1. 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.
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. 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).
4. 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 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).
5. El Patronat de la Fundació Mallorca Turisme el 19 de gener de 2021 aprova modificar l’article
6 dels Estatuts de la Fundació per incloure com a finalitat “impulsar la reactivació econòmica de
Mallorca mitjançant l’atorgament de les ajudes o subvencions als distints sectors per tal
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Antecedents

d’aconseguir la recuperació econòmica de l’illa. El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de 21
de gener de 2021, acorda ratificar la modificació i nova redacció dels Estatuts de la Fundació
Mallorca Turisme (BOIB núm. 10, de 23 de gener).
6. 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 l’illa de Mallorca mitjançant
l’atorgament de les ajudes o subvencions a distints sectors per tal d’aconseguir la recuperació
7. El Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Mallorca de 2021, s’aprova per Acord
del Consell Executiu de 30 de desembre de 2020. Aquest Pla inclou el pla de foment previst per
la Fundació Mallorca, amb l’objecte de disposar d’un instrument conjunt que reculli la
planificació de l’activitat de foment de tot el Consell Insular de Mallorca i ens dependents. Amb
aquestes competències, el 12 de març de 2021, el Patronat de la Fundació aprova una modificació
del Pla d’actuació i del Pla estratègic de subvencions de la Fundació de 2021 per incloure la
tramitació de convocatòries d’ajuts a favor d’establiments i negocis vinculats a ajuntaments, per
pal·liar els efectes de la covid-19. La modificació del pla estratègic s’aprova en sessió del Consell
executiu del Consell de Mallorca de 17 de març de 2021.
Per tot això,
Dict la següent Resolució:
1. CONCEDIR les ajudes als següents beneficiaris:
A) Beneficiaris de les subvencions:

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, 26 d’octubre de 2021
El director de la Fundació Mallorca Turisme
Miguel Pastor Jordà
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Nif
Import
78215554Y
2.000 €

Resolució de concessió del VUITÈ grup de pagament de la Convocatòria d’ajudes
extraordinàries, i a fons perdut, per a empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al
municipi de PALMA, per pal·liar els efectes de la Covid-19
BDNS: 569499

1. En data 8 de juny de 2021 es va signar el Conveni de col·laboració entre l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (GOIB), el Consell Insular de Mallorca i
l’Ajuntament de Palma, respectivament, per a concedir ajudes adreçades a pal·liar les
conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors
econòmics.
2. El 11 de juny de 2021 el Patronat de la Fundació Mallorca Turisme va aprovar la convocatòria
d’ajudes extraordinàries, a fons perdut per empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al
municipi de Palma per pal·liar els efectes de la Covid-19.
3. El 11 de juny de 2021 el director de la Fundació Mallorca Turisme va dictar Resolució per la
qual es va aprovar la Convocatòria d’ajudes extraordinàries per pal·liar els efectes de la Covid19 en els sectors econòmics que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi de Palma (BOIB
núm. 79 de 15 de juny).
4. El 26 d’octubre de 2021, el director de la Fundació Mallorca Turisme, com a instructor de
l’expedient, informa que els beneficiaris proposats compleixen els requisits establerts a la
convocatòria per poder accedir a les subvencions.
5. El 26 d’octubre de 2021 s’emet informe jurídic favorable sobre la proposta de resolució de
concessió dels ajuts.
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 7.670.000€
Fonaments jurídics
1. 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.
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. 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).
4. 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 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).
5. El Patronat de la Fundació Mallorca Turisme el 19 de gener de 2021 aprova modificar l’article
6 dels Estatuts de la Fundació per incloure com a finalitat “impulsar la reactivació econòmica de
Mallorca mitjançant l’atorgament de les ajudes o subvencions als distints sectors per tal
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Antecedents

d’aconseguir la recuperació econòmica de l’illa. El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de 21
de gener de 2021, acorda ratificar la modificació i nova redacció dels Estatuts de la Fundació
Mallorca Turisme (BOIB núm. 10, de 23 de gener).
6. 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 l’illa de Mallorca mitjançant
l’atorgament de les ajudes o subvencions a distints sectors per tal d’aconseguir la recuperació
7. El Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Mallorca de 2021, s’aprova per Acord
del Consell Executiu de 30 de desembre de 2020. Aquest Pla inclou el pla de foment previst per
la Fundació Mallorca, amb l’objecte de disposar d’un instrument conjunt que reculli la
planificació de l’activitat de foment de tot el Consell Insular de Mallorca i ens dependents. Amb
aquestes competències, el 12 de març de 2021, el Patronat de la Fundació aprova una modificació
del Pla d’actuació i del Pla estratègic de subvencions de la Fundació de 2021 per incloure la
tramitació de convocatòries d’ajuts a favor d’establiments i negocis vinculats a ajuntaments, per
pal·liar els efectes de la covid-19. La modificació del pla estratègic s’aprova en sessió del Consell
executiu del Consell de Mallorca de 17 de març de 2021.
Per tot això,
Dicto la següent Resolució:
1. CONCEDIR les ajudes als següents beneficiaris:
A) Beneficiaris de les subvencions:
IMPORT

X3316495X

2.000,00 €

43085692E

2.000,00 €

Y1076317T

2.000,00 €

B07642499

2.000,00 €

38395893S

4.000,00 €

X2339091Z

2.000,00 €

B57757718

2.000,00 €

43056901G

2.000,00 €

X5907438A

2.000,00 €

X8345109L

2.000,00 €

B57860306

2.000,00 €

29763174R

2.000,00 €

X9135759K

2.000,00 €

B16624462

2.000,00 €

42988103E

2.000,00 €
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NIF

20215406Q

2.000,00 €

43054271L

2.000,00 €

33855512H

2.000,00 €

X7924292X

2.000,00 €

B07787179

4.000,00 €

E07594724

2.000,00 €

TOTAL

46.000,00 €

B) Beneficiaris que són COMUNITATS DE BÉNS.

Nif

Nº Registre

E07594724

2021-E-RE-23748

Import

DNI I % MEMBRE 1

2.000 € 43043598 (50%)

DNI I % MEMBRE 2
42959490 (50%)

2. PUBLICAR aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i que es comuniqui a
la Base de Dades Nacional de Subvencions.

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, 26 d’octubre de 2021
El director de la Fundació Mallorca Turisme
Miguel Pastor Jordà
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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.

Resolució de concessió del SISÈ grup de pagament de la Convocatòria d’ajudes
extraordinàries, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen activitat econòmica
al municipi de FELANITX, per pal·liar els efectes de la Covid-19
BDNS: 562361

1. En data 14 d’abril de 2021 es va signar el Conveni de col·laboració entre l’Administració de
la Comunitat Autònoma de els Illes Balears (GOIB), el Consell Insular de Mallorca i l’
Ajuntament de Felanitx 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.
2. El 7 de maig de 2021 el Patronat de la Fundació Mallorca Turisme va aprovar la Convocatòria
d’ajudes extraordinàries i a fons perdut, d’empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al
municipi de Felanitx, per pal·liar els efectes de la Covid-19.
3. El 7 de maig de 2021 el director de la Fundació Mallorca Turisme va dictar Resolució per la
que es va aprovar la Convocatòria d’ajudes extraordinàries, a fons perdut, per a les empreses i
sectors que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi de Felanitx (BOIB núm.61 d’11 de
maig), modificada per Resolució d’11 de maig de 2021 en relació a la quantia (BOIB núm. 62
de 13 de maig).
4. El punt 10 de la convocatòria de la present subvenció disposa que la instrucció de l’expedient
administratiu correspon al director de la Fundació Mallorca Turisme, així com dictar la
resolució de concessió de les subvencions.
5. El 26 d’octubre 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
la subvenció.
6. El 26 d’octubre de 2021 s’emet informe jurídic favorable sobre la proposta de resolució de
concessió dels ajuts.
7. 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 446.205,78
€.
Fonaments jurídics
1. 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.
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. 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
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Antecedents

Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la Covid 19 (BOIB núm. 180, de
20 d’octubre).
4. 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 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).
5. El Patronat de la Fundació Mallorca Turisme el 19 de gener de 2021 aprova modificar
l’article 6 dels Estatuts de la Fundació per incloure com a finalitat “impulsar la reactivació
econòmica de Mallorca mitjançant l’atorgament de les ajudes o subvencions als distints sectors
per tal d’aconseguir la recuperació econòmica de l’illa. El Ple del Consell de Mallorca, en
sessió de 21 de gener de 2021, acorda ratificar la modificació i nova redacció dels Estatuts de
la Fundació Mallorca Turisme (BOIB núm. 10, de 23 de gener).
6. 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
7. El Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Mallorca de 2021, s’aprova per Acord
del Consell Executiu de 30 de desembre de 2020. Aquest Pla inclou el pla de foment previst per
la Fundació Mallorca, amb l’objecte de disposar d’un instrument conjunt que reculli la
planificació de l’activitat de foment de tot el Consell Insular de Mallorca i ens dependents. Amb
aquestes competències, el 12 de març de 2021, el Patronat de la Fundació aprova una
modificació del Pla d’actuació i del Pla estratègic de subvencions de la Fundació de 2021 per
incloure la tramitació de convocatòries d’ajuts a favor d’establiments i negocis a vinculats a
ajuntaments, per pal·liar els efectes de la covid-19. La modificació del pla estratègic s’aprova
en sessió del Consell executiu del Consell de Mallorca de 17 de març de 2021.

Dict la següent Resolució:
1. CONCEDIR les ajudes als següents beneficiaris:
NIF
IMPORT
REGISTRE
E07694037 1.500,00 € 2021-E-RE-17870

NOM I % MEMBRE 1
18217334T (50%)

NOM I % MEMBRE 2
18219592G (50%)

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.
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Per tot això,

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.
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Palma, 26 d’octubre de 2021
El director de la Fundació Mallorca Turisme
Miguel Pastor Jordà

Resolució de concessió del TERCER grup de pagament de la Convocatòria d’ajudes 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

Antecedents
1. El 25 d’agost de 2021 es va signar el Conveni de col·laboració entre l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (GOIB: Conselleria de Model Econòmic, Turisme i
Treball) i el Consell Insular de Mallorca per a concedir ajudes adreçades a pal·liar les pèrdues
econòmiques produïdes per les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en
els sectors econòmics.
2. L’1 de setembre de 2021 el Patronat de la Fundació Mallorca Turisme va aprovar una
modificació del Pla d’Actuació per l’exercici 2021 per incloure la tramitació d’una convocatòria
extraordinària d’ajuts directes als sectors afectats per la pandèmia, en concret, els sectors de
l’artesania, l’economia social i solidaria, les instal·lacions juvenils i de lleure educatiu regulades
pel Decret 23/2018, els guies de turisme i les escoles de dansa de Mallorca, per import d’ un
milió cinc-cents mil euros (1.500.000 €).
3. En sessió ordinària de 15 de setembre 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 i que inclou aquesta nova convocatòria.
4. El 15 de setembre de 2021 el director de la Fundació Mallorca Turisme dicta Resolució per la
qual es va aprovar la Convocatòria d'ajuts per pal·liar els efectes de la covid-19 als sectors 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 (extracte publicat en
el BOIB núm. 129, de 18 de setembre). Aquesta Resolució es va modificar quant a la
incompatibilitat de percepció amb altres subvencions de la Fundació Mallorca Turisme per part
de les escoles de dansa per Resolució de 20 de setembre de 2021 (extracte publicat en el BOIB
núm. 131 de 23 de setembre).
5. El 26 d’octubre de 2021, el director de la Fundació Mallorca Turisme, com a instructor de
l’expedient, informa que els beneficiaris proposats compleixen els requisits establerts a la
convocatòria per poder accedir a les subvencions.
6. El 26 d’octubre de 2021 s’emet informe jurídic favorable sobre la proposta de resolució de
concessió dels ajuts.
7. 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 €.
Fonaments jurídics
1. 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.
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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. 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).
4. 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 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).
5. El Patronat de la Fundació Mallorca Turisme el 19 de gener de 2021 aprova modificar l’article
6 dels Estatuts de la Fundació per incloure com a finalitat “impulsar la reactivació econòmica de
Mallorca mitjançant l’atorgament de les ajudes o subvencions als distints sectors per tal
d’aconseguir la recuperació econòmica de l’illa. El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de 21
de gener de 2021, acorda ratificar la modificació i nova redacció dels Estatuts de la Fundació
Mallorca Turisme (BOIB núm. 10, de 23 de gener).
6. 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 l’illa de Mallorca mitjançant
l’atorgament de les ajudes o subvencions a distints sectors per tal d’aconseguir la recuperació

8. 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 aprovada per Resolució de 15 de setembre de
2021 (extracte publicat en el BOIB núm. 129, de 18 de setembre) i la seva modificació per
Resolució de 20 de setembre de 2021 (extracte publicat en el BOIB núm. 131 de 23 de setembre).
Per tot això,
Dict la següent Resolució:
1. CONCEDIR les ajudes als següents beneficiaris:
A) Beneficiaris de les subvencions:
NIF
X0464401P
F07038722
42998889K
F16504763

IMPORT
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
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7. El Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Mallorca de 2021, s’aprova per Acord
del Consell Executiu de 30 de desembre de 2020. Amb aquestes competències, 1’1 de setembre
de 2021, el Patronat de la Fundació aprova una modificació del Pla d’actuació i del Pla estratègic
de subvencions de la Fundació de 2021 per incloure la tramitació de convocatòries d’ajuts . La
modificació del pla estratègic s’aprova en sessió del Consell executiu del Consell de Mallorca
ordinària de 15 de setembre de 2021.

B57655243
18218417W
43058406Z
42980803J
43072703M
78208271Z
43097526B
X1693537R
43042711M
43085075A
X4552484W
43071558X
B16552200
43180799R
33381399G
54871403G
43003884W
07239925P
37336552P
43004940T
TOTAL

1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
36.000,00 €

2. DENEGAR les següents sol·licituds, amb les seves causes d’exclusió:

Causa
AC
E
AC
AF
C
C
N
D
A
D

Causes exclusió
IAE sense epígraf o bé sense activitat corresponent a la convocatòria.

A

B
Sense alta censal compatible que demostri que es compleix el requisit de la convocatòria de sofrir
una reducció a la relació de la facturació de febrer 2020-2021.
C
Dades interessat amb diferent firmant/interessat incorrecte.

Tràmit incorrecte.

D

Incompatibilitat amb altres ajudes.

E

Mancança emplenament sol·licitud (caselles declaració no marcades).

F
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Registre
Nif
d'entrada
2021-E-RE-27503 F01957984
2021-E-RE-27537 X1681607P
2021-E-RE-27543 43142526T
2021-E-RE-27548 Y5614825X
2021-E-RE-27551 F16766057
2021-E-RE-27553 25484408V
2021-E-RE-27574 43120792R
2021-E-RE-27645 43049941J
2021-E-RE-27540 B57204489
2021-E-RE-27630 43473623N

No ha esmenat la documentació requerida.

G

No presenta documentació acreditativa corresponent al indicat a la convocatòria.
No marca casella declarant que la facturació de l’empresa al mes de febrer de 2021 ha sofert una
minva en relació amb la facturació corresponent al mes de febrer de 2020.

H

Domicili fiscal fora de Mallorca
No marca casella que no s’han acomiadat cap treballador ni treballadora afectats pels expedients
de regulació temporal de l’ocupació
(ERTO).

J

I

N

3. PUBLICAR aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i que es comuniqui a
la Base de Dades Nacional de Subvencions.
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).

Palma, 26 d’octubre de 2021
El director de la Fundació Mallorca Turisme
Miguel Pastor Jordà
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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.

Resolució de concessió del QUART grup de pagament de la II Convocatòria d’ajudes
extraordinàries, i a fons perdut, per a empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al
municipi de MANACOR, per pal·liar els efectes de la Covid-19

Antecedents
1. En data 12 de maig de 2021 es va signar el Conveni de col·laboració entre l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (GOIB), el Consell Insular de Mallorca i
l’Ajuntament de Manacor, respectivament, 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.
2. El 23 de juliol de 2021 el Patronat de la Fundació Mallorca Turisme va aprovar la II
convocatòria d’ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a empreses que desenvolupen
l’activitat econòmica al municipi de Manacor per pal·liar els efectes de la Covid-19.
3. El 23 de juliol de 2021 el director de la Fundació Mallorca Turisme va dictar Resolució per la
qual es va aprovar la II Convocatòria d’ajudes extraordinàries per pal·liar els efectes de la Covid19 en els sectors econòmics que desenvolupen l’activitat al municipi de Manacor (BOIB núm.
100 de 27 de juliol).
4. El 26 d’octubre de 2021, el director de la Fundació Mallorca Turisme, com a instructor de
l’expedient, informa que els beneficiaris proposats compleixen els requisits establerts a la
convocatòria per poder accedir a les subvencions.
5. El 26 d’octubre de 2021 s’emet informe jurídic favorable sobre la proposta de resolució de
concessió dels ajuts.
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 351.188,92 €,
que és el romanent de la primera convocatòria.
Fonaments jurídics
1. 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.
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. 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).
4. 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 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).
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5. El Patronat de la Fundació Mallorca Turisme el 19 de gener de 2021 aprova modificar l’article
6 dels Estatuts de la Fundació per incloure com a finalitat “impulsar la reactivació econòmica de
Mallorca mitjançant l’atorgament de les ajudes o subvencions als distints sectors per tal
d’aconseguir la recuperació econòmica de l’illa. El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de 21
de gener de 2021, acorda ratificar la modificació i nova redacció dels Estatuts de la Fundació
Mallorca Turisme (BOIB núm. 10, de 23 de gener).
6. 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.
7. El Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Mallorca de 2021, s’aprova per Acord
del Consell Executiu de 30 de desembre de 2020. Aquest Pla inclou el pla de foment previst per
la Fundació Mallorca, amb l’objecte de disposar d’un instrument conjunt que reculli la
planificació de l’activitat de foment de tot el Consell Insular de Mallorca i ens dependents. Amb
aquestes competències, el 12 de març de 2021, el Patronat de la Fundació aprova una modificació
del Pla d’actuació i del Pla estratègic de subvencions de la Fundació de 2021 per incloure la
tramitació de convocatòries d’ajuts a favor d’establiments i negocis a vinculats a ajuntaments,
per pal·liar els efectes de la covid-19. La modificació del pla estratègic s’aprova en sessió del
Consell executiu del Consell de Mallorca de 17 de març de 2021.
Per tot això,

Dicto la següent Resolució:
1. CONCEDIR les ajudes als següents beneficiaris:

NIF
43009274X
18216885B
E16565020
TOTAL

IMPORT
1.500,00 €
2.000,00 €
1.500,00 €
5.000,00 €

B) Percentatges de distribució a les CB.
NIF
IMPORT
E16565020 1500 €

RGTRE.
2021-E-RE-27072

NIF i % MEMBRE 1
43424555D (60%)

NIF i % MEMBRE 2
43465984D (40%)

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.
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A) Beneficiaris (incloses comunitats de béns)

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.
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Palma, 26 d’octubre de 2021
El director de la Fundació Mallorca Turisme
Miguel Pastor Jordà

Resolució de concessió del SISÈ grup de pagament de la II Convocatòria d’ajudes
extraordinàries, i a fons perdut, per a empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al
municipi de PALMA, per pal·liar els efectes de la Covid-19

Antecedents
1. En data 8 de juny de 2021 es va signar el Conveni de col·laboració entre l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (GOIB), el Consell Insular de Mallorca i
l’Ajuntament de Palma, respectivament, per a concedir ajudes adreçades a pal·liar les
conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors
econòmics.
2. El 14 de juliol de 2021 el Patronat de la Fundació Mallorca Turisme va aprovar la convocatòria
d’ajudes extraordinàries, a fons perdut per empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al
municipi de Palma per pal·liar els efectes de la Covid-19.
3. El 14 de juliol de 2021 el director de la Fundació Mallorca Turisme va dictar Resolució per la
qual es va aprovar la II Convocatòria d’ajudes extraordinàries per pal·liar els efectes de la Covid19 en els sectors econòmics que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi de Palma (BOIB
núm. 96 de 20 de juliol amb modificació en el BOIB núm. 98 de 22 de juliol).
4. El 26 d’octubre de 2021, el director de la Fundació Mallorca Turisme, com a instructor de
l’expedient, informa que els beneficiaris proposats compleixen els requisits establerts a la
convocatòria per poder accedir a les subvencions.
5. El 26 d’octubre de 2021 s’emet informe jurídic favorable sobre la proposta de resolució de
concessió dels ajuts.
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 3.806.000€, que
és el romanent de la primera convocatòria.
Fonaments jurídics
1. 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.
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. 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).
4. 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 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).
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BDNS: 575178

5. El Patronat de la Fundació Mallorca Turisme el 19 de gener de 2021 aprova modificar l’article
6 dels Estatuts de la Fundació per incloure com a finalitat “impulsar la reactivació econòmica de
Mallorca mitjançant l’atorgament de les ajudes o subvencions als distints sectors per tal
d’aconseguir la recuperació econòmica de l’illa. El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de 21
de gener de 2021, acorda ratificar la modificació i nova redacció dels Estatuts de la Fundació
Mallorca Turisme (BOIB núm. 10, de 23 de gener).
6. 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 l’illa de Mallorca mitjançant
l’atorgament de les ajudes o subvencions a distints sectors per tal d’aconseguir la recuperació
7. El Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Mallorca de 2021, s’aprova per Acord
del Consell Executiu de 30 de desembre de 2020. Aquest Pla inclou el pla de foment previst per
la Fundació Mallorca, amb l’objecte de disposar d’un instrument conjunt que reculli la
planificació de l’activitat de foment de tot el Consell Insular de Mallorca i ens dependents. Amb
aquestes competències, el 12 de març de 2021, el Patronat de la Fundació aprova una modificació
del Pla d’actuació i del Pla estratègic de subvencions de la Fundació de 2021 per incloure la
tramitació de convocatòries d’ajuts a favor d’establiments i negocis vinculats a ajuntaments, per
pal·liar els efectes de la covid-19. La modificació del pla estratègic s’aprova en sessió del Consell
executiu del Consell de Mallorca de 17 de març de 2021.
Per tot això,
Dict la següent Resolució:
1. CONCEDIR les ajudes als següents beneficiaris:

NIF
IMPORT
43171312J
2.000,00 €
B57651721
2.000,00 €
41696601Q
2.000,00 €
B57948184
2.000,00 €
43127973Y
2.000,00 €
B07795289
2.000,00 €
43056680J
2.000,00 €
24193885R
2.000,00 €
10592677G
2.000,00 €
B57755852
2.000,00 €
E57804965
2.000,00 €
E57502726
2.000,00 €
43152120A
2.000,00 €
TOTAL
26.000,00 €

B) Percentatges de distribució comunitats de béns:
NIF
IMPORT
REGISTRE
DNI I % MEMBRE 1
E57804965
2.000 € 2021-E-RE-24745 34067264D (50%)
E57502726
2.000 € 2021-E-RE-25329 X4911440C (50%)
TOTAL
4.000 €

DNI I % MEMBRE 2
78209150L (50%)
X5059948V (50%)
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A) Beneficiaris de les subvencions:

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, 26 d’octubre de 2021
El director de la Fundació Mallorca Turisme
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Miguel Pastor Jordà

Resolució de concessió del SETÈ grup de pagament de la Convocatòria d’ajudes
extraordinàries, i a fons perdut, per a empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al
municipi d’ALCÚDIA, per pal·liar els efectes de la Covid-19
BDNS: 565558

1. En data 14 de maig de 2021 es va signar el Conveni de col·laboració entre l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (GOIB), el Consell Insular de Mallorca i
l’Ajuntament d’Alcúdia, respectivament, 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.
2. El 21 de maig de 2021 el Patronat de la Fundació Mallorca Turisme va aprovar la Convocatòria
d’ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l’activitat
econòmica al municipi d’Alcúdia per pal·liar els efectes de la Covid-19.
3. El 21 de maig de 2021 el director de la Fundació Mallorca Turisme va dictar Resolució per la
qual es va aprovar la Convocatòria d’ajudes extraordinàries per pal·liar els efectes de la Covid19 en els sectors econòmics que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi d’Alcúdia
(BOIB núm. 68 de 25 de maig), la qual es va modificar, quant a la quantia, per resolució de 25
de maig de 2021 (BOIB núm. 69 de 27 de maig).
4. El 26 d’octubre de 2021, el director de la Fundació Mallorca Turisme, com a instructor de
l’expedient, informa que els beneficiaris proposats compleixen els requisits establerts a la
convocatòria per poder accedir a les subvencions.
5. El 26 d’octubre de 2021, s’emet informe jurídic sobre la proposta de resolució de concessió
dels ajuts.
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 4.327.740,80€.
Fonaments jurídics
1. 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.
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. 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).
4. 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 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).
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Antecedents

5. El Patronat de la Fundació Mallorca Turisme el 19 de gener de 2021 aprova modificar l’article
6 dels Estatuts de la Fundació per incloure com a finalitat “impulsar la reactivació econòmica de
Mallorca mitjançant l’atorgament de les ajudes o subvencions als distints sectors per tal
d’aconseguir la recuperació econòmica de l’illa. El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de 21
de gener de 2021, acorda ratificar la modificació i nova redacció dels Estatuts de la Fundació
Mallorca Turisme (BOIB núm. 10, de 23 de gener).
6. 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
7. El Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Mallorca de 2021, s’aprova per Acord
del Consell Executiu de 30 de desembre de 2020. Aquest Pla inclou el pla de foment previst per
la Fundació Mallorca, amb l’objecte de disposar d’un instrument conjunt que reculli la
planificació de l’activitat de foment de tot el Consell Insular de Mallorca i ens dependents. Amb
aquestes competències, el 12 de març de 2021, el Patronat de la Fundació aprova una modificació
del Pla d’actuació i del Pla estratègic de subvencions de la Fundació de 2021 per incloure la
tramitació de convocatòries d’ajuts a favor d’establiments i negocis a vinculats a ajuntaments,
per pal·liar els efectes de la covid-19. La modificació del pla estratègic s’aprova en sessió del
Consell executiu del Consell de Mallorca de 17 de març de 2021.
Per tot això,
Dict la següent Resolució:

NIF
43134525A
B42982371
TOTAL

IMPORT
3.000,00 €
3.000,00 €
6.000,00 €

2. DENEGAR les següents sol·licituds i causa d’exclusió:
Registre
d'entrada
2021-E-RE-19994

Nif

Causa

41274037P

C-LL-O

Causes exclusió
IAE sense epígraf o bé, sense activitat; data del certificat censal anterior a desembre 2020 o
mancança

A

Dades interessat amb diferent firmant/interessat incorrecte/mancança comuners

B

NO ha vist reduida la seva facturació en un 20% dins el període indicat a la convocatòria o bé
sense alta censal compatible

C

Domicili fiscal o social a altre municipi

D

Tenir deute pendent o no presenta certificat

E

Tenir local o empresa de baixa o no descriure les dades del local o establiment

F

Manca CIF/DNI/NIE/ o integrants de la ESPJ

G

Mancança emplenament sol·licitud (caselles declaració) o documentació il·legible

H
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1. CONCEDIR les ajudes als següents beneficiaris:

Sol.licitud duplicada
Te més de 20 treballadors de mitja anual computant tots els centres de treball amb una
facturació a 2019 inferior a un milió d’euros, i que la facturació del negoci NO ha minvat durant
el 2020 en una quantitat superior a un 20 % en relació amb 2019 O NO EMPLENA LA CASELLA

I

Sanció per incompliment normativa Covid-19 o no emplena casella

K

Acomiadament treballadors en ERTO o no emplena casella

L

No ha esmenat la documentació requerida

LL

NO marca casella de compromís de no disoldre CB o ESPJ

M

Fora de termini

N

Tràmit incorrecte

O

J

3. PUBLICAR aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i que es comuniqui a
la Base de Dades Nacional de Subvencions.
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).

Palma, 26 d’octubre de 2021
El director de la Fundació Mallorca Turisme
Miguel Pastor Jordà
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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.

Resolució de concessió del SEGON grup de pagament de la II Convocatòria d’ajudes
extraordinàries, i a fons perdut, per a empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al
municipi d’ALCÚDIA, per pal·liar els efectes de la Covid-19
BDNS: 593185

1. En data 14 de maig de 2021 es va signar el Conveni de col·laboració entre l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (GOIB), el Consell Insular de Mallorca i
l’Ajuntament d’Alcúdia, respectivament, 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.
2. El 5 de novembre de 2021 el Patronat de la Fundació Mallorca Turisme va aprovar la II
Convocatòria d’ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen
l’activitat econòmica al municipi d’Alcúdia per pal·liar els efectes de la Covid-19.
3. El 5 de novembre de 2021 el director de la Fundació Mallorca Turisme va dictar Resolució
per la qual es va aprovar la II Convocatòria d’ajudes extraordinàries per pal·liar els efectes de la
Covid-19 en els sectors econòmics que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi d’Alcúdia
(BOIB núm.155 de 9 de novembre).
4. El 30 de novembre de 2021, el director de la Fundació Mallorca Turisme, com a instructor de
l’expedient, informa que els beneficiaris proposats compleixen els requisits establerts a la
convocatòria per poder accedir a les subvencions.
5. El 30 de novembre de 2021, s’emet informe jurídic sobre la proposta de resolució de concessió
dels ajuts.
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 2.476.740,80 €,
que és el romanent de la primera Convocatòria.
Fonaments jurídics
1. 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.
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. 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).
4. 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 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).
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Antecedents

5. El Patronat de la Fundació Mallorca Turisme el 19 de gener de 2021 aprova modificar l’article
6 dels Estatuts de la Fundació per incloure com a finalitat “impulsar la reactivació econòmica de
Mallorca mitjançant l’atorgament de les ajudes o subvencions als distints sectors per tal
d’aconseguir la recuperació econòmica de l’illa. El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de 21
de gener de 2021, acorda ratificar la modificació i nova redacció dels Estatuts de la Fundació
Mallorca Turisme (BOIB núm. 10, de 23 de gener).
6. 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
7. El Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Mallorca de 2021, s’aprova per Acord
del Consell Executiu de 30 de desembre de 2020. Aquest Pla inclou el pla de foment previst per
la Fundació Mallorca, amb l’objecte de disposar d’un instrument conjunt que reculli la
planificació de l’activitat de foment de tot el Consell Insular de Mallorca i ens dependents. Amb
aquestes competències, el 12 de març de 2021, el Patronat de la Fundació aprova una modificació
del Pla d’actuació i del Pla estratègic de subvencions de la Fundació de 2021 per incloure la
tramitació de convocatòries d’ajuts a favor d’establiments i negocis a vinculats a ajuntaments,
per pal·liar els efectes de la covid-19. La modificació del pla estratègic s’aprova en sessió del
Consell executiu del Consell de Mallorca de 17 de març de 2021.
Per tot això,
Dict la següent Resolució:

1. CONCEDIR les ajudes als següents beneficiaris:

NIF
43068913X
E57680340
B57479545
78189302C
B07714801
37337393K
B57828337
X6255982M
43160018N
E57861718
74813566V
41521503V
B57958662
B57806440
B16557407
B16563397
22134591N
78218887G
X0889538J

IMPORTE
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 €
6.000,00 €
3.000,00 €
6.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
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A) Beneficiaris de les subvencions:

Y1057845C
B57986101
TOTAL

3.000,00 €
3.000,00 €
69.000,00 €

B) PERCENTATGES DE DISTRIBUCIÓ de les comunitats de béns:
NIF

IMPORT

E57680340

3.000,00 €

E57861718
TOTAL

3.000,00 €
6.000,00 €

DNI i %
REGISTRE
MEMBRE 1
49613087V
2021-E-RE-28183 (33,33%)
43147102E
2021-E-RE-28358 (50%)

DNI i %
MEMBRE 2
43177534W
(33,33%)
43188516J
(50%)

DNI i %
MEMBRE 3
55237791W
(33,33%)

2. DENEGAR les següents sol·licituds i causa d’exclusió:
Nif
B43105188
45190167C
B16505372
43174884C
A07022981
76266318C
47638834S
43127788M
43175825H
41520990X
E16649253
34069003T
43217991W

Causa
I
A
N
L
D
C
C
C
D
A
CG
C
N

Causes exclusió
IAE sense epígraf o bé, sense activitat; data del certificat censal anterior a desembre 2020 o
mancança
Dades interessat amb diferent firmant/interessat incorrecte/mancança comuners

NO ha vist reduida la seva facturació en un 20% dins el període indicat a la convocatòria o bé
sense alta censal compatible
Domicili fiscal o social a altre municipi
Tenir deute pendent o no presenta certificat
Tenir local o empresa de baixa o no descriure les dades del local o establiment
Manca CIF/DNI/NIE/ o integrants de la ESPJ
Mancança emplenament sol·licitud (caselles declaració) o documentació il·legible
Sol.licitud duplicada
Te més de 20 treballadors de mitja anual computant tots els centres de treball amb una
facturació a 2019 inferior a un milió d’euros, i que la facturació del negoci NO ha minvat
durant el 2020 en una quantitat superior a un 20 % en relació amb 2019 O NO EMPLENA LA
CASELLA
Sanció per incompliment normativa Covid-19 o no emplena casella
Acomiadament treballadors en ERTO o no emplena casella

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
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Registre d'entrada
2021-E-RE-28044
2021-E-RE-28217
2021-E-RE-28220
2021-E-RE-28221
2021-E-RE-28239
2021-E-RE-28260
2021-E-RE-28275
2021-E-RE-28278
2021-E-RE-28340
2021-E-RE-28343
2021-E-RE-28352
2021-E-RE-28410
2021-E-RE-28418

No ha esmenat la documentació requerida
NO marca casella de compromís de no disoldre CB o ESPJ
Incompatibilitat amb altres ajudes
Tràmit incorrecte
No marca casella de no haver estat beneficiari de la primera ajuda

LL
M
N
O
P

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

Resolució de concessió del SEGON grup de pagament de la Convocatòria d’ajudes
extraordinàries, i a fons perdut, per a empreses que desenvolupen l’activitat econòmica
al municipi de BUGER per pal·liar els efectes de la Covid-19

Antecedents
1. En data 11 de maig de 2021 es va signar el Conveni de col·laboració entre l'Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (GOIB), el Consell Insular de Mallorca i l'
Ajuntament de Búger 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.
2. El 4 de juny de 2021 el Patronat de la Fundació Mallorca Turisme va aprovar la convocatòria
d’ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l’activitat
econòmica al municipi de Búger, per pal·liar els efectes de la Covid-19.
3. El 4 de juny de 2021 el director de la Fundació Mallorca Turisme va dictar Resolució per la
qual va aprovar la Convocatòria d'ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a les empreses
que desenvolupen l'activitat econòmica al municipi de Búger, per pal·liar els efectes de la
Covid-19 (BOIB núm.76 de 8 de juny). Aquesta Resolució va ser modificada, quant als epígrafs
de l’IAE inclosos, per Resolució de 15 de juny de 2021, ampliant-se (BOIB núm. 81 de 19 de
juny).
4. El punt 10 de la convocatòria de la present subvenció disposa que la instrucció de l’expedient
administratiu correspon al director de la Fundació Mallorca Turisme, així com dictar la
resolució de concessió de les subvencions.
5. El 23 d’octubre 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 subvenció.
6. El 23 d’octubre de 2021 s’emet informe jurídic favorable sobre la proposta de resolució de
concessió dels ajuts.
7. 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 21.548,01€.
Fonaments jurídics
1. 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.
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. 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
FUNDACIÓ MALLORCA TURISME. Plaça de l'Hospital, 4 (2a planta) 07012 Palma. Tel.: 971 21 96 48 / Fax: 971 21 97 88. CIF: G57594558
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BDNS: 567665

Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la Covid-19 (BOIB núm. 180, de
20 d’octubre).
4. 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 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).
5. El Patronat de la Fundació Mallorca Turisme el 19 de gener de 2021 aprova modificar
l’article 6 dels Estatuts de la Fundació per incloure com a finalitat “impulsar la reactivació
econòmica de Mallorca mitjançant l’atorgament de les ajudes o subvencions als distints sectors
per tal d’aconseguir la recuperació econòmica de l’illa. El Ple del Consell de Mallorca, en
sessió de 21 de gener de 2021, acorda ratificar la modificació i nova redacció dels Estatuts de
la Fundació Mallorca Turisme (BOIB núm. 10, de 23 de gener).
6. 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
7. El Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Mallorca de 2021, s’aprova per Acord
del Consell Executiu de 30 de desembre de 2020. Aquest Pla inclou el pla de foment previst per
la Fundació Mallorca, amb l’objecte de disposar d’un instrument conjunt que reculli la
planificació de l’activitat de foment de tot el Consell Insular de Mallorca i ens dependents. Amb
aquestes competències, el 12 de març de 2021, el Patronat de la Fundació aprova una
modificació del Pla d’actuació i del Pla estratègic de subvencions de la Fundació de 2021 per
incloure la tramitació de convocatòries d’ajuts a favor d’establiments i negocis a vinculats a
ajuntaments, per pal·liar els efectes de la covid-19. La modificació del pla estratègic s’aprova
en sessió del Consell executiu del Consell de Mallorca de 17 de març de 2021.

Dict la següent Resolució:
1. CONCEDIR les ajudes als següents beneficiaris:
NIF
IMPORT
B57113888 1.500,00 €

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.
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Per tot això,

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.
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Palma, 26 d’octubre de 2021
El director de la Fundació Mallorca Turisme
Miguel Pastor Jordà

Resolució de concessió del SETÈ grup de pagament de la Convocatòria d’ajudes
extraordinàries, i a fons perdut, per a empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al
municipi d’ALCÚDIA, per pal·liar els efectes de la Covid-19
BDNS: 565558

1. En data 14 de maig de 2021 es va signar el Conveni de col·laboració entre l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (GOIB), el Consell Insular de Mallorca i
l’Ajuntament d’Alcúdia, respectivament, 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.
2. El 21 de maig de 2021 el Patronat de la Fundació Mallorca Turisme va aprovar la Convocatòria
d’ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l’activitat
econòmica al municipi d’Alcúdia per pal·liar els efectes de la Covid-19.
3. El 21 de maig de 2021 el director de la Fundació Mallorca Turisme va dictar Resolució per la
qual es va aprovar la Convocatòria d’ajudes extraordinàries per pal·liar els efectes de la Covid19 en els sectors econòmics que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi d’Alcúdia
(BOIB núm. 68 de 25 de maig), la qual es va modificar, quant a la quantia, per resolució de 25
de maig de 2021 (BOIB núm. 69 de 27 de maig).
4. El 26 d’octubre de 2021, el director de la Fundació Mallorca Turisme, com a instructor de
l’expedient, informa que els beneficiaris proposats compleixen els requisits establerts a la
convocatòria per poder accedir a les subvencions.
5. El 26 d’octubre de 2021, s’emet informe jurídic sobre la proposta de resolució de concessió
dels ajuts.
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 4.327.740,80€.
Fonaments jurídics
1. 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.
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. 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).
4. 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 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).
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Antecedents

5. El Patronat de la Fundació Mallorca Turisme el 19 de gener de 2021 aprova modificar l’article
6 dels Estatuts de la Fundació per incloure com a finalitat “impulsar la reactivació econòmica de
Mallorca mitjançant l’atorgament de les ajudes o subvencions als distints sectors per tal
d’aconseguir la recuperació econòmica de l’illa. El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de 21
de gener de 2021, acorda ratificar la modificació i nova redacció dels Estatuts de la Fundació
Mallorca Turisme (BOIB núm. 10, de 23 de gener).
6. 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
7. El Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Mallorca de 2021, s’aprova per Acord
del Consell Executiu de 30 de desembre de 2020. Aquest Pla inclou el pla de foment previst per
la Fundació Mallorca, amb l’objecte de disposar d’un instrument conjunt que reculli la
planificació de l’activitat de foment de tot el Consell Insular de Mallorca i ens dependents. Amb
aquestes competències, el 12 de març de 2021, el Patronat de la Fundació aprova una modificació
del Pla d’actuació i del Pla estratègic de subvencions de la Fundació de 2021 per incloure la
tramitació de convocatòries d’ajuts a favor d’establiments i negocis a vinculats a ajuntaments,
per pal·liar els efectes de la covid-19. La modificació del pla estratègic s’aprova en sessió del
Consell executiu del Consell de Mallorca de 17 de març de 2021.
Per tot això,
Dict la següent Resolució:

NIF
43134525A
B42982371
TOTAL

IMPORT
3.000,00 €
3.000,00 €
6.000,00 €

2. DENEGAR les següents sol·licituds i causa d’exclusió:
Registre
d'entrada
2021-E-RE-19994

Nif

Causa

41274037P

C-LL-O

Causes exclusió
IAE sense epígraf o bé, sense activitat; data del certificat censal anterior a desembre 2020 o
mancança

A

Dades interessat amb diferent firmant/interessat incorrecte/mancança comuners

B

NO ha vist reduida la seva facturació en un 20% dins el període indicat a la convocatòria o bé
sense alta censal compatible

C

Domicili fiscal o social a altre municipi

D

Tenir deute pendent o no presenta certificat

E

Tenir local o empresa de baixa o no descriure les dades del local o establiment

F

Manca CIF/DNI/NIE/ o integrants de la ESPJ

G

Mancança emplenament sol·licitud (caselles declaració) o documentació il·legible

H
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1. CONCEDIR les ajudes als següents beneficiaris:

Sol.licitud duplicada
Te més de 20 treballadors de mitja anual computant tots els centres de treball amb una
facturació a 2019 inferior a un milió d’euros, i que la facturació del negoci NO ha minvat durant
el 2020 en una quantitat superior a un 20 % en relació amb 2019 O NO EMPLENA LA CASELLA

I

Sanció per incompliment normativa Covid-19 o no emplena casella

K

Acomiadament treballadors en ERTO o no emplena casella

L

No ha esmenat la documentació requerida

LL

NO marca casella de compromís de no disoldre CB o ESPJ

M

Fora de termini

N

Tràmit incorrecte

O

J

3. PUBLICAR aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i que es comuniqui a
la Base de Dades Nacional de Subvencions.
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).

Palma, 26 d’octubre de 2021
El director de la Fundació Mallorca Turisme
Miguel Pastor Jordà
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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.

Resolució de concessió del PRIMER grup de pagament de la II Convocatòria d’ajudes
extraordinàries, i a fons perdut, per a empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al
municipi d’ALCÚDIA, per pal·liar els efectes de la Covid-19
BDNS: 593185

1. En data 14 de maig de 2021 es va signar el Conveni de col·laboració entre l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (GOIB), el Consell Insular de Mallorca i
l’Ajuntament d’Alcúdia, respectivament, 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.
2. El 5 de novembre de 2021 el Patronat de la Fundació Mallorca Turisme va aprovar la
Convocatòria d’ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen
l’activitat econòmica al municipi d’Alcúdia per pal·liar els efectes de la Covid-19.
3. El 5 de novembre de 2021 el director de la Fundació Mallorca Turisme va dictar Resolució
per la qual es va aprovar la II Convocatòria d’ajudes extraordinàries per pal·liar els efectes de la
Covid-19 en els sectors econòmics que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi d’Alcúdia
(BOIB núm.155 de 9 de novembre).
4. El 23 de novembre de 2021, el director de la Fundació Mallorca Turisme, com a instructor de
l’expedient, informa que els beneficiaris proposats compleixen els requisits establerts a la
convocatòria per poder accedir a les subvencions.
5. El 23 de novembre de 2021, s’emet informe jurídic sobre la proposta de resolució de concessió
dels ajuts.
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 2.476.740,80 €,
que és el romanent de la I Convocatòria.
Fonaments jurídics
1. 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.
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. 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).
4. 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 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).
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Antecedents

5. El Patronat de la Fundació Mallorca Turisme el 19 de gener de 2021 aprova modificar l’article
6 dels Estatuts de la Fundació per incloure com a finalitat “impulsar la reactivació econòmica de
Mallorca mitjançant l’atorgament de les ajudes o subvencions als distints sectors per tal
d’aconseguir la recuperació econòmica de l’illa. El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de 21
de gener de 2021, acorda ratificar la modificació i nova redacció dels Estatuts de la Fundació
Mallorca Turisme (BOIB núm. 10, de 23 de gener).
6. 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
7. El Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Mallorca de 2021, s’aprova per Acord
del Consell Executiu de 30 de desembre de 2020. Aquest Pla inclou el pla de foment previst per
la Fundació Mallorca, amb l’objecte de disposar d’un instrument conjunt que reculli la
planificació de l’activitat de foment de tot el Consell Insular de Mallorca i ens dependents. Amb
aquestes competències, el 12 de març de 2021, el Patronat de la Fundació aprova una modificació
del Pla d’actuació i del Pla estratègic de subvencions de la Fundació de 2021 per incloure la
tramitació de convocatòries d’ajuts a favor d’establiments i negocis a vinculats a ajuntaments,
per pal·liar els efectes de la covid-19. La modificació del pla estratègic s’aprova en sessió del
Consell executiu del Consell de Mallorca de 17 de març de 2021.
Per tot això,
Dict la següent Resolució:
1. CONCEDIR les ajudes als següents beneficiaris:

NIF
IMPORT
B57741357
3.000,00 €
45190293P
3.000,00 €
B16660920
3.000,00 €
41515377D
3.000,00 €
Y0389716H
3.000,00 €
X6069585T
6.000,00 €
38144181S
3.000,00 €
X5182130T
3.000,00 €
X6069639P
3.000,00 €
41522173C
3.000,00 €
E16547705
3.000,00 €
42999915N
3.000,00 €
X4294075K
3.000,00 €
X3503418N
3.000,00 €
43116588Y
3.000,00 €
B57696494
3.000,00 €
X7610454F
3.000,00 €
52434523C
3.000,00 €
43221387V
3.000,00 €
37340709W
3.000,00 €
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A) Beneficiaris de les subvencions:

43113050X
05201423L
X5455126D
B57990269
44412775M
43219131S
X9862925L
B57126153
E57703431
43027552A
E57806713
B57263899
E16622540
10051934Z
Y1331902D
43074491E
TOTAL

3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
6.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
114.000,00 €

B) Beneficiaris que son COMUNITATS DE BENS.
IMPORT
3.000,00 €
6.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
15.000,00 €

REGISTRE
2021-E-RE-27890
2021-E-RE-28055
2021-E-RE-28104
2021-E-RE-28106

DNI i % MEMBRE 1
43051671H (50%)
53003928Z (50%)
44327006A (50%)
41538820S (50%)

2. DENEGAR les següents sol·licituds i causa d’exclusió:
Registre d'entrada
2021-E-RE-27859
2021-E-RE-27870
2021-E-RE-27871
2021-E-RE-27880
2021-E-RE-27885
2021-E-RE-27888
2021-E-RE-27889
2021-E-RE-27893
2021-E-RE-27904
2021-E-RE-27912
2021-E-RE-27915
2021-E-RE-27918
2021-E-RE-27936
2021-E-RE-27938
2021-E-RE-27940
2021-E-RE-27941
2021-E-RE-27943
2021-E-RE-27959

Nif
B57779985
X2893095V
44609135Z
X2450708N
X4658357Y
43072557C
43465979G
41274037P
41586740A
43060158H
X4145338W
E57880270
49613202V
X3095545K
78207688Y
B57717837
30238918J
04300263E

Causa
N
CD
CJ
N
C
C
B
C
D
LP
C
N
N
N
N
D
O
D

DNI i % MEMBRE 2
37337075W (50%)
43074491E (50%)
41524867T (50%)
Y1813980F (50%)
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NIF
E16547705
E57703431
E57806713
E16622540
TOTAL

B16608135
49865613A
Y5945786R
A07153711
74875994T
02720217F
B01618057
B57833931
B57806440
X4846508V
43138106L
43005517W
X0638691G
B57833931
B57984874
X2500883R
47605733B
78209697Z
78195713Z
E01826510

D
C
CD
N
CD
D
C
N
N
D
C
D
O
N
D
N
C
C
CD
C

Causes exclusió
IAE sense epígraf o bé, sense activitat; data del certificat censal anterior a desembre
2020 o mancança
Dades interessat amb diferent firmant/interessat incorrecte/mancança comuners

NO ha vist reduida la seva facturació en un 20% dins el període indicat a la convocatòria
o bé sense alta censal compatible
Domicili fiscal o social a altre municipi
Tenir deute pendent o no presenta certificat
Tenir local o empresa de baixa o no descriure les dades del local o establiment
Manca CIF/DNI/NIE/ o integrants de la ESPJ
Mancança emplenament sol·licitud (caselles declaració) o documentació il·legible
Sol.licitud duplicada
Te més de 20 treballadors de mitja anual computant tots els centres de treball amb una
facturació a 2019 inferior a un milió d’euros, i que la facturació del negoci NO ha minvat
durant el 2020 en una quantitat superior a un 20 % en relació amb 2019 O NO EMPLENA
LA CASELLA
Sanció per incompliment normativa Covid-19 o no emplena casella
Acomiadament treballadors en ERTO o no emplena casella
No ha esmenat la documentació requerida
NO marca casella de compromís de no disoldre CB o ESPJ
Incompatibilitat amb altres ajudes
Tràmit incorrecte
No marca casella de no haver estat beneficiari de la primera ajuda

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
LL
M
N
O
P

3. PUBLICAR aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i que es comuniqui a
la Base de Dades Nacional de Subvencions.
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2021-E-RE-27963
2021-E-RE-27966
2021-E-RE-27968
2021-E-RE-27969
2021-E-RE-27970
2021-E-RE-27972
2021-E-RE-28010
2021-E-RE-28015
2021-E-RE-28018
2021-E-RE-28020
2021-E-RE-28022
2021-E-RE-28042
2021-E-RE-28061
2021-E-RE-28063
2021-E-RE-28083
2021-E-RE-28096
2021-E-RE-28097
2021-E-RE-28101
2021-E-RE-28103
2021-E-RE-28131

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, 23 de novembre de 2021,
El director de la Fundació Mallorca Turisme
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Miguel Pastor Jordà

Resolució de concessió del PRIMER grup de pagament de la II Convocatòria d’ajudes
extraordinàries, i a fons perdut, per a empreses que desenvolupen l’activitat econòmica
al municipi de MURO, per pal·liar els efectes de la Covid-19

Antecedents
1. En data 12 d'abril de 2021 es va signar el Conveni de col·laboració entre l'Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (GOIB), el Consell Insular de Mallorca i l'
Ajuntament de Muro per concedir ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les
restriccions motivade6
2. El 26 d’octubre de 2021 el Patronat de la Fundació Mallorca Turisme va aprovar la II
Convocatòria d’ajudes extraordinàries i a fons perdut, per a empreses que desenvolupen
l’activitat econòmica al municipi de Muro, per pal·liar els efectes de la Covid-19.
3. El 26 d’octubre de 2021 el director de la Fundació Mallorca Turisme va dictar Resolució per
la qual va aprovar la II Convocatòria d'ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a les empreses
que desenvolupen l'activitat econòmica al municipi de Muro, per pal·liar els efectes de la Covid19 (BOIB núm. 148 de 28 d’octubre).
4. El punt 10 de la convocatòria de la present subvenció disposa que la instrucció de l’expedient
administratiu correspon al director de la Fundació Mallorca Turisme, així com dictar la
resolució de concessió de les subvencions.
5. El 23 de novembre 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 subvenció.
6. El 23 de novembre de 2021 s’emet informe jurídic favorable sobre la proposta de resolució
de concessió dels ajuts.
7. 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 72.170,01 €,
que és el romanent de la primera Convocatòria.
Fonaments jurídics
1. 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.
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. 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).
FUNDACIÓ MALLORCA TURISME. Plaça de l'Hospital, 4 (2a planta) 07012 Palma. Tel.: 971 21 96 48 / Fax: 971 21 97 88. CIF: G57594558
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4. 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 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).
5. El Patronat de la Fundació Mallorca Turisme el 19 de gener de 2021 aprova modificar
l’article 6 dels Estatuts de la Fundació per incloure com a finalitat “impulsar la reactivació
econòmica de Mallorca mitjançant l’atorgament de les ajudes o subvencions als distints sectors
per tal d’aconseguir la recuperació econòmica de l’illa. El Ple del Consell de Mallorca, en
sessió de 21 de gener de 2021, acorda ratificar la modificació i nova redacció dels Estatuts de
la Fundació Mallorca Turisme (BOIB núm. 10, de 23 de gener).
6. 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
7. El Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Mallorca de 2021, s’aprova per Acord
del Consell Executiu de 30 de desembre de 2020. Aquest Pla inclou el pla de foment previst per
la Fundació Mallorca, amb l’objecte de disposar d’un instrument conjunt que reculli la
planificació de l’activitat de foment de tot el Consell Insular de Mallorca i ens dependents. Amb
aquestes competències, el 12 de març de 2021, el Patronat de la Fundació aprova una
modificació del Pla d’actuació i del Pla estratègic de subvencions de la Fundació de 2021 per
incloure la tramitació de convocatòries d’ajuts a favor d’establiments i negocis a vinculats a
ajuntaments, per pal·liar els efectes de la covid-19. La modificació del pla estratègic s’aprova
en sessió del Consell executiu del Consell de Mallorca de 17 de març de 2021.
Per tot això,

1. CONCEDIR les ajudes als següents beneficiaris:

NIF
IMPORT
18224604W
1.500,00 €
78210108B
1.500,00 €
B57450041
3.000,00 €
78210090Q
1.500,00 €
X5368604J
1.500,00 €
B57900573
1.500,00 €
78201659A
1.500,00 €
42992150K
1.500,00 €
B16608135
1.500,00 €
78216587G
1.500,00 €
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Dict la següent Resolució:

43029372Y
B07407802
B57134553
43024484V
44328748C
44327199N
TOTAL

1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
25.500,00 €

2. DENEGAR les següents sol·licituds i causes d’exclusió:
Nif
78206920C
43081830R
X3433270Z
49484680L
41520592A
B16535809
43087364S
18227916W

Causa
D
D
CD
D
N
D
AD
A

Causes exclusió
IAE sense epígraf de la Convocatòrira o bé, sense activitat; data del certificat censal
anterior a desembre 2020 o mancança
Dades interessat amb diferent firmant/interessat incorrecte/mancança comuners

NO ha vist reduida la seva facturació en un 20% dins el període indicat a la convocatòria o
bé sense alta censal compatible
Domicili fiscal o social a altre municipi
Tenir deute pendent o no presenta certificat
Tenir local o empresa de baixa o no descriure les dades del local o establiment
Manca CIF/DNI/NIE/ o integrants de la ESPJ
Mancança emplenament sol·licitud (caselles declaració) o documentació il·legible
Sol.licitud duplicada
Te més de 20 treballadors de mitja anual computant tots els centres de treball amb una
facturació a 2019 inferior a un milió d’euros, i que la facturació del negoci NO ha minvat
durant el 2020 en una quantitat superior a un 20 % en relació amb 2019 O NO EMPLENA LA
CASELLA
Sanció per incompliment normativa Covid-19 o no emplena casella
Acomiadament treballadors en ERTO o no emplena casella
No ha esmenat la documentació requerida
NO marca casella de compromís de no disoldre CB o ESPJ
No emplena cap casella
Incompatibilitat amb altres ajudes
Crèdit exhaurit
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Registre d'entrada
2021-E-RE-27687
2021-E-RE-27689
2021-E-RE-27694
2021-E-RE-27739
2021-E-RE-27742
2021-E-RE-27882
2021-E-RE-27955
2021-E-RE-28108

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

