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 PALMA, per pal·liar els efectes de la Covid-19.
BDNS: 575178

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 7 de setembre 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 7 de setembre 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).
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
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Antecedents

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
B57058448
Y0133071F
22999700E
E57431397
Y0754353J
B57361677
E16640633
55235573S
B57570368
B07581507
B07985849
B57778433
43140464P
TOTAL

IMPORT
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
28.000,00 €

B) Beneficiaris que siguin COMUNITAT DE BÉNS.
NIF
E57431397
E16640633
TOTAL

IMPORT
REGISTRE
DNI I % MEMBRE 1
2.000,00 € 2021-E-RE-26169 43052915C (50%)
2.000,00 € 2021-E-RE-27038 43141769W (50%)
4.000,00 €

DNI I % MEMBRE 2
43072931A (50%)
43129549H (50%)
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A) Beneficiaris de les subvencions (incloses comunitats de béns):

2. DENEGAR les següents sol·licituds, amb les seves causes d’exclusió:
Nif
54629429J
37692920Z
B57159865
43231736Q
41451155A
43220051S

Causa
D
C
LL
D
LL
LL

Causes exclusió
IAE sense epígraf convocat. 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 correcte 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
Tràmit incorrecte
Incompatibilitat amb altres ajudes
Fotos local no corresponen amb la direcció de la activitat al certificat censal
Fora de termini

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

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).
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Registre d'entrada
2021-E-RE-27006
2021-E-RE-27009
2021-E-RE-27023
2021-E-RE-27024
2021-E-RE-27026
2021-E-RE-27054

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, 7 de setembre 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 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 dia 7 de setembre 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 dia 7 de setembre 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:
IMPORT

52188473R

2.000,00 €

43076506J

2.000,00 €

TOTAL

4.000,00 €

2. DENEGAR les següents sol·licituds i causa d’exclusió:
Registre
d'entrada
2021-E-RE-26793
2021-E-RE-26813
2021-E-RE-26884
2021-E-RE-26934

Nif
43100992G
41394556F
54870168B
20215406Q

Causa
N
N
O
I

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

A
B

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 correcte o integrants de la ESPJ

C
D
E
F
G
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NIF

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

H
I

Sanció per incompliment normativa Covid-19 o no emplena casella
Acomiadament treballadors en ERTO o no emplena casella
No ha esmenat la documentació requerida o es presenta fora de plaç
NO marca casella de compromís de no disoldre CB o ESPJ

K
L
LL
M
N
O

Tràmit incorrecte
Incompatibilitat amb altres ajudes

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, 7 de setembre 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 TERCER 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 de 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 7 de setembre 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 7 de setembre 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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BDNS: 576374

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:

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, 7 de setembre de 2021
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IMPORT
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El director de la Fundació Mallorca Turisme
Miguel Pastor Jordà

Resolució de la I convocatòria d’ajuts per pal·liar els efectes de la Covid-19 al
sector de la restauració de Mallorca (CATORZÈ pagament)
BDNS: 540188
1. El 15 de desembre de 2019, el conseller executiu de Turisme i Esports va autoritzar a
la Fundació Mallorca Turisme la convocatòria de les subvencions previstes en el Pla
d’actuació per a 2020. El 15 de desembre de 2020 el Patronat de la Fundació Mallorca
Turisme va aprovar una modificació del Pla d’Actuació en el qual s’aprova la tramitació
i posterior concessió d’una convocatòria extraordinària d’ajuts per pal·liar els efectes de
la Covid-19 al sector de la restauració de Mallorca per un import de 5.000.000 €.
2. El 17 de desembre de 2020 el director de la Fundació Mallorca Turisme va dictar
Resolució per la qual va aprovar la Convocatòria extraordinària d’ajuts per pal·liar els
efectes de la Covid-19 al sector de la restauració, extracte publicat en el BOIB núm.
211, de 19 de desembre, en compliment del Pla d’actuació i pressupost aprovat pel
Patronat de la Fundació Mallorca Turisme per a l’any 2020, amb una despesa de
5.000.000€. Aquest pressupost es va esgotar tal i com s´informa en la Resolució de
data 22 de gener de 2021 publicada al BOIB núm 11 de 26 de gener.
3. En data 14 de setembre de 2021 s’emet informe de l’òrgan instructor en relació a la
justificació amb el resultat de la valoració de les sol·licituds presentades d’acord amb
els criteris establerts a la convocatòria, i que compleixen tots els requisits.
4. En data 14 de setembre de 2021, el director de la Fundació Mallorca Turisme informa
que els beneficiaris proposats compleixen els requisits establerts a la convocatòria per
poder accedir a les subvencions.
5. En data 14 de setembre de 2021 s’emet informe jurídic favorable sobre la proposta de
resolució de concessió dels ajuts relatius al catorzè pagament.
6. En el pressupost de despeses de la Fundació Mallorca Turisme hi ha crèdit adequat i
suficient per atendre la despesa que es deriva d´aquest pagament extraordinari.
Fonaments de dret
1. D’acord amb l’article 16 dels Estatuts de la Fundació Mallorca Turisme són
atribucions de la direcció gestionar i executar els plans i els programes que aprova el
Patronat i formalitzar i aprovar tota classe d’actes i contractes (BOIB núm. 24, de 23 de
febrer de 2019).
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. 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 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

4. De conformitat amb el que estableix la Disposició addicional 4.2 de l’Ordenança
general de subvencions del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer
de 2017), el conseller executiu de Turisme i Esports va autoritzar amb caràcter previ a la
Fundació Mallorca Turisme la concessió de les subvencions previstes en el Pla
d’actuació de la Fundació de 2020.
5. 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.
6. Decret llei 8/2020, de 13 de maig, 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. 84, de 15 de maig).
7. 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 Covid19 (BOIB núm. 180, de 20 d’octubre).
8. Ordenança general de subvencions (BOIB núm 21, de 18 de febrer 2017, modificat
BOIB núm. 96, de 04 d’agost de 2018), referent a la justificació en consideració a la
concurrència d’una determinada situació de la persona perceptora (art. 35.3).
9. Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears (BOIB núm. 106, de 21
de juliol de 2012, i posteriors modificacions) on s’estableix en l’article 26.d, dins la
classificació d’empreses turístiques a les empreses turístiques de restauració, i es
regulen en el capítol V (art. 53 i ss).
Per tot això,
Dict la següent Resolució:
1. CONCEDIR

NIF/CIF/NIE
B57682924
41535028H
E01887264
B16511974
TOTAL

IMPORTE
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
6.000,00 €

B) Establiments que siguin COMUNITATS DE BENS:
CIF
E01887264

IMPORT

DNI I %
MEMBRE 1

1.500,00 € 18224738K (80%)

DNI I %
MEMBRE 2
43227786E (20%)

2. 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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A) Establiments beneficiaris de la subvenció (incloses comunitats de béns)

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, 14 de setembre de 2021
El director de la Fundació Mallorca Turisme
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Miguel Pastor Jordà

Resolució de concessió de la II convocatòria extraordinària d’ajuts per pal·liar
els efectes de la Covid-19 al sector de la restauració de Mallorca (dotzè grup)
BDNS: 545961

1.

El 11 de gener de 2021, el Consell de Govern de les Illes Balears va adoptar un Acord
pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària per illes que han de vigir la comunitat
autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb l’Acord del Consell de Govern de les
Illes Balears de 27 de novembre de 2020, i es disposen mesures excepcionals aplicables
a l’illa de Mallorca (BOIB núm. 5, de 12 de gener).
2. El 19 de gener de 2021 el Patronat de la Fundació Mallorca Turisme va aprovar
una modificació del Pla d’Actuació per l’exercici 2021 per dur a terme la tramitació
i posterior concessió d’una convocatòria extraordinària d’ajuts per pal·liar els efectes
de la Covid-19 al sector de restauració de Mallorca per un import de 5.000.000,00€.
3. El 21 de gener de 2021 el Consell Executiu del Consell de Mallorca acorda l’aprovació
de la modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Mallorca per a
l’any 2021 per incloure aquesta nova convocatòria.
4.

El 21 de gener de 2021 el director de la Fundació Mallorca Turisme va dictar Resolució
per la qual va aprovar la convocatòria extraordinària d’ajuts per pal·liar els efectes de la
Covid-19 al sector de la restauració de Mallorca, amb un pressupost d’5.000.000,00 €,
(extracte publicat en el BOIB núm. 11, de 26 de gener). Aquest pressupost es va esgotar
tal i com s´informa en la Resolució de data 18 de febrer de 2021 publicada al BOIB
núm 25 de 20 de febrer.
5.

El 14 de setembre de 2021, la Tècnica Jurídica de la Fundació Mallorca Turisme, com
instructora del present expedient, va emetre informe sobre el resultat de la valoració de
les sol·licituds presentades d’acord amb els criteris establerts a la convocatòria, i que
compleixen tots els requisits.
6.

El 14 de setembre de 2021, el director de la Fundació Mallorca Turisme informa
que els beneficiaris proposats compleixen els requisits establerts a la convocatòria per
poder accedir a les subvencions.
El 14 de setembre de 2021 s’emet informe jurídic favorable sobre la proposta de
resolució de concessió dels ajuts.
7.

8.

En el pressupost de despeses de la Fundació Mallorca Turisme hi ha crèdit adequat i
suficient per atendre la despesa que es deriva d´aquest pagament extraordinari.

Fonaments de dret
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
1.
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Antecedents

l’atorgament de les ajudes o subvencions a distints sectors per tal d’aconseguir la
recuperació econòmica de l’illa.
D’acord amb l’article 16 dels Estatuts de la Fundació Mallorca Turisme són
atribucions de la direcció gestionar i executar els plans i els programes que aprova el
Patronat i formalitzar i aprovar tota classe d’actes i contractes (BOIB núm. 24, de 23 de
febrer de 2019).
2.

3.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i Reial decret 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions.
4.

Ordenança general de subvencions del Consell insular de Mallorca (BOIB núm. 21,
de 18 defebrer 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).
5. Llei

2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de
l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions
públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la Covid
19 (BOIB núm. 180, de 20d’octubre).
Vist el Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca per concedir ajudes adreçades a pal·liar
les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en
els sectors econòmics de la restauració i altres signat en data 29 de gener de 2021, aprovat
pel Consell Executiu del Consell de Mallorca en sessió celebrada en la mateixa data.
6.

7. 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).

Dict la següent Resolució:
1.

CONCEDIR els ajuts als beneficiaris i pels imports que s’especifiquen

A)Establiments Beneficiaris (incloses comunitats de béns)

DNI/CIF/NIE
B16606956
74624125G
43174346B
B07911076
E57497042
E57831414
E57787913
43079350M
13899114F

IMPORT(EUROS)
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
3.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
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Per tot això,

1.500,00
1.500,00
3.000,00
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
3.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
61.500,00

B) Establiments beneficiaris que són COMUNITATS DE BÉNS

CIF/DNI/NIE IMPORT
E57497042
E57831414
E57475618
E57790032

1.500,00
€
3.000,00
€
1.500,00
€
1.500,00
€

DNI I %
MEMBRE 1
18219045D
(50%)
Y1984928L
(50%)
79258784W
(50%)
X5677552W
(50%)

DNI I %
DNI I %
DNI I %
MEMBRE 2 MEMBRE 3 MEMBRE 4
18221735P
(50%)
Y1713726X
(50%)
42992662G
(50%)
X3717790R
(50%)

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME. Plaça de l'Hospital, 4 (2a planta) 07012 Palma. Tel.: 971 21 96 48 / Fax: 971 21 97 88. CIF: G57594558

Codi Validació: 9RE6L6JD76E6ZYSATZWQ9SNPX | Verificació: https://fundaciomallorcaturisme.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 4

B57245003
E57475618
B07846488
B16634339
43139422R
E57790032
Y2060118E
B16618472
42376158S
X8531976B
B16625899
B16503633
E16661084
31658829L
43074759Z
X1973843Y
41384269R
X8871865Y
43177870Q
43212082G
B57784365
E01937879
X1815266Z
41524679L
43029695F
05142732R
B57124968
B57258642
18236185Z
TOTAL

E16661084
E01937879
E57787913

1.500,00 X4307703X X4773171G
€
(50%) (50%)
1.500,00 43118374K 43091261W
€
(50%) (50%)
1.500,00 41377740G 18235103J
€
(52%) (16%)

34067588B
(16%)

43154454Z
(16%)

2.

PUBLICAR aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i que es
comuniqui a laBase 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, 14 de setembre de 2021
El director de la Fundació Mallorca Turisme
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Miguel Pastor Jordà

Resolució de concessió de la III convocatòria extraordinària d’ajuts per pal·liar els
efectes de la Covid-19 al sector de la restauració de Mallorca (NOVÈ grup de pagament)
BDNS: 549838

1. El 12 de febrer de 2021, el Consell de Govern de les Illes Balears va adoptar un Acord pel
qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària per illes que han de vigir la comunitat
autònoma de les Illes Balears, es modifiquen mesures del Pla de Mesures excepcionals de
Prevenció, Contenció i coordinació per afrontar la crisis sanitària ocasionada per la COVID19 i es prorroga l’ampliació de mesures excepcionals aplicables temporalment a les illes de
Mallorca, Eivissa i Formentera (BOIB núm 19 de 13 de febrer)
2. El 15 de febrer de 2021 el Patronat de la Fundació Mallorca Turisme va aprovar una
modificació del Pla d’Actuació per l’exercici 2021 per dur a terme la tramitació i posterior
concessió d’una convocatòria extraordinària d’ajuts per pal·liar els efectes de la Covid-19 al
sector de la restauració per un import d’10.000.000,00 € ampliable 2.000.000,00€ sense
necessitat de nova convocatòria.
3. El 17 de febrer de 2021 el Consell Executiu del Consell de Mallorca acorda l’aprovació de
la modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Mallorca per a l’any
2021 per incloure aquesta nova convocatòria.
4. El 18 de febrer de 2021 el director de la Fundació Mallorca Turisme va dictar Resolució
per la qual va aprovar la III convocatòria extraordinària d’ajuts per pal·liar els efectes de la
Covid-19 al sector de la restauració de Mallorca, amb un pressupost d’10.000.000,00 €
ampliable 2.000.000€ sense necessitat de nova convocatòria (extracte publicat en el BOIB
núm. 25, de 20 de febrer). Aquest pressupost es va exhaurir durant la tramitació dels ajuts.
5. El 14 de setembre de 2021, la tècnica jurídica de la Fundació Mallorca Turisme, com
instructora del present expedient, va emetre informe sobre el resultat de la valoració de les
sol·licituds presentades d’acord amb els criteris establerts a la convocatòria, i que compleixen
tots els requisits.
6. El 14 de setembre de 2021, el director de la Fundació Mallorca Turisme informa que els
beneficiaris proposats compleixen els requisits establerts a la convocatòria per poder accedir
a les subvencions.
7. El 14 de setembre de 2021 s’emet informe jurídic favorable sobre la proposta de resolució
de concessió dels ajuts.
8. En el pressupost de despeses de la Fundació Mallorca Turisme hi ha crèdit adequat i
suficient per atendre la despesa que es deriva d´aquest pagament extraordinari.
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Fonaments de dret

Per tot això,
Dict la següent Resolució:
1. CONCEDIR els ajuts als beneficiaris i pels imports que s’especifiquen
A) Establiments beneficiaris (incloses comunitats de béns)
DNI/CIF/NIE
E57992505
B57460313
B57325565
B57848004
B57152191
55088604Q
B57760431

IMPORT
2.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
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1. D’acord amb l’article 6 dels Estatuts de la Fundació Mallorca Turisme són finalitats de la
Fundació, entre d’altres, impulsar la reactivació de l’economia de Mallorca mitjançant
l’atorgament de les ajudes o subvencions a distints sectors per tal d’aconseguir la recuperació
econòmica de l’illa.
2. D’acord amb l’article 16 dels Estatuts de la Fundació Mallorca Turisme són atribucions
de la direcció gestionar i executar els plans i els programes que aprova el Patronat i
formalitzar i aprovar tota classe d’actes i contractes (BOIB núm. 24, de 23 de febrer de 2019).
3. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i Reial decret 887/2006, de 21
de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions.
4. Ordenança general de subvencions del Consell insular de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18
de febrer de 2017), modificada pel Ple del Consell de Mallorca en sessió de dia 14 de juny
de 2018 (BOIB núm. 96, de 4 d’agost).
5. Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de
l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions
públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la Covid 19
(BOIB núm. 180, de 20 d’octubre).
6. Vist el Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca per concedir ajudes adreçades a pal·liar les
conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els
sectors econòmics de la restauració i altres signat en data 29 de gener de 2021, aprovat pel
Consell Executiu del Consell de Mallorca en sessió celebrada en la mateixa data.
7. L’article 10 del Decret de la presidència del Consell Insular de Mallorca de 9 de juliol 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).

J16625543
E57497042
B57797607
E16649709
TOTAL

3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
32.000,00 €

B) Establiments beneficiaris que són COMUNITATS DE BÉNS:
CIF/DNI/NIE
E57992505
E16649709
E57497042

IMPORT
2.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €

DNI I % MEMBRE 1
Y3060255G (80%)
18235855Y (50%)
18219045D (50%)

DNI I % MEMBRE 2
Y3594883C (20%)
43193254J (50%)
18221735P(50%)

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

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 de BINISSALEM, per pal·liar els efectes de la Covid-19.
BDNS: 575137

1. En data 25 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 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 dia 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 Binissalem per pal·liar els efectes de la Covid-19.
3. El dia 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
Covid-19 en els sectors econòmics que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi de
Binissalem (BOIB núm. 96 de 20 de juliol 2021).
4. El dia 17 d’agost 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 dia 17 d’agost 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 50.000€, 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).
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
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Antecedents

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,
Dicto la següent Resolució:
1. CONCEDIR l’ajut al següent beneficiari:
NIF
B07549223

IMPORT
1.000,00 €

Registre d'entrada
Nif
2021-E-RE-26451 Y3452959Y

Causa
P

Causes d’exclusió
IAE sense epígraf de la convocatòria 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 mitjana 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

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
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2. DENEGAR les següents sol·licituds i les seves causes d’exclusió:

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
Fora de termini
Tràmit incorrecte
Crèdit exhaurit

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.
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, 17 d’agost 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.

Resolución de concesión del QUINTO grupo de pago de la II Convocatoria de ayudas
extraordinarias, y a fondo perdido, para empresas que desarrollan la actividad económica
en el municipio de PALMA, para paliar los efectos de la Covid-19.
BDNS: 575178

1. En fecha 8 de junio de 2021 se firmó el Convenio de colaboración entre la Administración de
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (GOIB), el Consejo Insular de Mallorca y el
Ayuntamiento de Palma, respectivamente, para conceder ayudas dirigidas a paliar las
consecuencias de las restricciones motivadas por la crisis sanitaria de la COVID-19 en los
sectores económicos.
2. El 14 de julio de 2021 el Patronato de la Fundación Mallorca Turisme aprobó la convocatoria
de ayudas extraordinarias, a fondo perdido, para empresas que desarrollan la actividad económica
en el municipio de Palma para paliar los efectos de la Covid-19.
3. El 14 de julio de 2021 el director de la Fundación Mallorca Turisme dictó Resolución por la
cual se aprobó la II Convocatoria de ayudas extraordinarias para paliar los efectos de la Covid19 en los sectores económicos que desarrollan la actividad econòmica en el municipio de Palma
(BOIB núm. 79 de 20 de julio con modificación en el BOIB núm. 98 de 22 de julio).
4. El 28 de septiembre de 2021, el director de la Fundación Mallorca Turisme, como instructor
del expediente, informa de que los beneficiarios propuestos cumplen los requisitos establecidos
a la convocatoria para poder acceder a las subvenciones.
5. El 28 de septiembre de 2021 se emite informe jurídico favorable sobre la propuesta de
Resolución de concesión de las ayudas.
6. En el presupuesto de gastos de la Fundación Mallorca Turisme hay crédito adecuado y
suficiente para atender el gasto que se deriva de la presente convocatoria, por un importe de
3.806.000 €, que es el remanente de la primera convocatoria.
Fundamentos jurídicos
1. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
2. Ordenanza general de subvenciones del Consejo Insular de Mallorca (BOIB nº. 21, de 18 de
febrero de 2017), modificada por el Pleno del Consejo de Mallorca en sesión de día 14 de junio
de 2018 (BOIB nº. 96, de 4 de agosto).
3. Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la
actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones
públicas de las Islas Baleares para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la Covid 19 (BOIB
nº. 180, de 20 de octubre).
4. El artículo 10 del Decreto de la presidencia del Consejo Insular de Mallorca de 9 de julio por
el cual se determina la organización del Consejo Insular de Mallorca y las modificaciones
posteriores, establece que la Fundación Mallorca Turisme se queda adscrita en el Departamento
de Turismo y Deportes (BOIB nº. 99, de 18 de julio).
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Antecedentes

5. El Patronato de la Fundación Mallorca Turisme el 19 de enero de 2021 aprueba modificar el
artículo 6 de los Estatutos de la Fundación para incluir como finalidad “impulsar la reactivación
económica de Mallorca mediante el otorgamiento de las ayudas o subvenciones en los distintos
sectores con el fin de conseguir la recuperación económica de la isla. El Pleno del Consejo de
Mallorca, en sesión de 21 de enero de 2021, acuerda ratificar la modificación y nueva redacción
de los Estatutos de la Fundación Mallorca Turisme (BOIB nº. 10, de 23 de enero).
6. De acuerdo con el artículo 6 de los Estatutos de la Fundación Mallorca Turisme son finalidades
de la Fundación, entre otros, impulsar la reactivación de la economía de la isla de Mallorca
mediante el otorgamiento de las ayudas o subvenciones a distintos sectores con el fin de
conseguir la recuperación.
7. El Plan estratégico de subvenciones del Consejo Insular de Mallorca de 2021, se aprueba por
Acuerdo del Consejo Ejecutivo de 30 de diciembre de 2020. Este Plan incluye el plan de fomento
previsto por la Fundación Mallorca, con el objeto de disponer de un instrumento conjunto que
recoja la planificación de la actividad de fomento de todo el Consejo Insular de Mallorca y entes
dependientes. Con estas competencias, el 12 de marzo de 2021, el Patronato de la Fundación
aprueba una modificación del Plan de actuación y del Plan estratégico de subvenciones de la
Fundación de 2021 para incluir la tramitación de convocatorias de ayudas a favor de
establecimientos y negocios vinculados a ayuntamientos, para paliar los efectos de la covid-19.
La modificación del plan estratégico se aprueba en sesión del Consejo ejecutivo del Consejo de
Mallorca de 17 de marzo de 2021.
Por todo lo expuesto,
Dicto la siguiente Resolución:
1. CONCEDER las ayudas a los siguientes beneficiarios:

NIF
IMPORTE
X2696218C
2.000,00 €
X0105870R
2.000,00 €
B57027997
2.000,00 €
Y0850868C
2.000,00 €
B57936346
2.000,00 €
B57618209
2.000,00 €
X7362381N
2.000,00 €
01875964S
2.000,00 €
X4212119Z
2.000,00 €
78216207S
2.000,00 €
72665779Q
2.000,00 €
43190168D
2.000,00 €
TOTAL
24.000,00 €

2.- DENEGAR las siguientes solicitudes y sus causas de exclusión:
Registro de entrada Nif
Causa
2021-E-RE-26775
B16672958 C
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A) Beneficiarios de las subvenciones:

43077580Y
B07614225
43000729K
43470597E
54629429J
54629429J
54629429J
E57384554
43054271L

N
N
DN
N
NQ
NQ
NQ
NQ
NQ

Causas de exclusión
IAE sin epígrafe de la Convocatoria o bien, sin actividad; fecha del certificado censal anterior a
diciembre 2020 o falta
Datos interesado con diferente firmante/interesado incorrecto/ falta de comuneros
NO ha visto reducida su facturación en un 20% dentro del periodo indicado en la convocatoria
o bien sin alta censal compatible
Domicilio fiscal o social en otro municipio
Tener deuda pendiente o no presenta certificado
Tener local o empresa de baja o no describir los datos del local o establecimiento
Falta CIF/DNI/NIE/ o integrantes de la ESPJ
Falta solicitud o su cumplimentación (casillas declaración) o documentación ilegible
Solicitud duplicada
Tiene más de 20 trabajadores de media anual computando todos los centros de trabajo con
una facturación en 2019 inferior a un millón de euros, o la facturación del negocio NO ha
disminuido durante el 2020 en una cantidad superior a un 20% en relación con 2019, o
perteneciendo a la agrupación 68 el negocio cuenta con más de 50 trabajadores O NO MARCA
CASILLA
Sanción por incumplimiento normativa Covid-19 o no rellena casilla
Despido trabajadores en ERTE o no rellena casilla
No subsana la documentación requerida
NO marca casilla de compromiso de no disolver CB o ESPJ
Trámite incorrecto
Incompatibilidad con otras ayudas
Fotos local no corresponden con la dirección de la activitat del certificat censal
Fuera de plazo

A
B
C
D
E
F
G
H
I

J

K
L
LL
M
N
O
P
Q

3. PUBLICAR esta Resolución en el Boletín Oficial de las Islas Baleares y que se comunique a
la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
4. INFORMAR a los interesados de que contra esta Resolución, que no agota la vía
administrativa, se puede interponer un recurso de alzada ante el presidente del Patronato de la
Fundación Mallorca Turisme, en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente de la
publicación de la Resolución de concesión en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.
Contra la desestimación presunta, por silencio, del recurso de alzada se puede interponer un
recurso contencioso administrativo ante el juzgado contencioso administrativo que corresponda
en el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente de la desestimación presunta (tres
meses desde la interposición del recurso sin que se haya notificado la resolución).
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2021-E-RE-27101
2021-E-RE-27110
2021-E-RE-27111
2021-E-RE-27112
2021-E-RE-27124
2021-E-RE-27125
2021-E-RE-27126
2021-E-RE-27129
2021-E-RE-27168

No obstante lo anterior, se puede interponer, en su caso, cualquier otro recurso que se estime
pertinente. Todo ello de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción
contenciosa administrativa, y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas.

Codi Validació: 464XDT5EN9C9ZL9CH3E5JJPFL | Verificació: https://fundaciomallorcaturisme.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 4

En Palma, a 28 de septiembre de 2021
El director de la Fundación Mallorca Turisme
Miguel Pastor Jordà

Resolució de concessió del CINQUÈ 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 28 de setembre 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 28 de setembre 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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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
X2696218C
2.000,00 €
X0105870R
2.000,00 €
B57027997
2.000,00 €
Y0850868C
2.000,00 €
B57936346
2.000,00 €
B57618209
2.000,00 €
X7362381N
2.000,00 €
01875964S
2.000,00 €
X4212119Z
2.000,00 €
78216207S
2.000,00 €
72665779Q
2.000,00 €
43190168D
2.000,00 €
TOTAL
24.000,00 €

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

Registre d'entrada
2021-E-RE-26775

Nif
Causa
B16672958 C
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Beneficiaris de les subvencions:

43077580Y
B07614225
43000729K
43470597E
54629429J
54629429J
54629429J
E57384554
43054271L

N
N
DN
N
NQ
NQ
NQ
NQ
NQ

Causes exclusió
IAE sense epígraf convocat. 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 reduïda 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 correcte 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 dissoldre CB o ESPJ
Tràmit incorrecte
Incompatibilitat amb altres ajudes
Fotos local no corresponen amb la direcció de la activitat al certificat censal
Fora de termini

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

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
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2021-E-RE-27101
2021-E-RE-27110
2021-E-RE-27111
2021-E-RE-27112
2021-E-RE-27124
2021-E-RE-27125
2021-E-RE-27126
2021-E-RE-27129
2021-E-RE-27168

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, 28 de setembre de 2021
El director de la Fundació Mallorca Turisme
Miguel Pastor Jordà

