BDNS (Identif.): 594632
1. El 16 de novembre de 2021, (BOIB núm. 158), s’ha publicat l’extracte de la convocatòria
d’ajuts extraordinaris i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l’activitat
econòmica en el municipi de Valldemossa.
2. L'objecte d'aquesta convocatòria és regular les condicions de les subvencions destinades a
ajudar els establiments, les empreses o les entitats amb activitat econòmica a Valldemossa
per a afrontar part de les pèrdues patides per la covid-19. La finalitat de la convocatòria és
pal·liar el greuge que han sofert aquestes entitats per les conseqüències de la pandèmia.
3. Han d'exercir alguna de les activitats incloses en els epígrafs de l'impost d'activitats
econòmiques (IAE) que s'indiquen en el text complet de la convocatòria, que poden trobar a
www.ajutsmallorca. S’ha detectat una omissió d’epígrafs.
Per tot això,
Resolc
Modificar la II convocatòria d’ajuts extraordinaris, i a fons perdut, per a les empreses que
desenvolupen l’activitat econòmica en el municipi de Valldemossa, en el sentit que s’han
d’afegir als epígrafs que ja surten a la convocatòria, els següents segons les quanties:
Línia d’ajuda de 1.000 € pels següents epígrafs:
 Epígraf 763:Programadors informàtics
 Epígraf 844: Servei publicitat i relacions públiques
 Epígraf 861: Pintors escultors ceramistes
 Epígraf 6444: Comerç menuda gelats
 Epígraf 6461: Comerç tabacs en expenedoria
 Epígraf 6594: Comerç menuda diaris, llibres
Línia d’ajuda de 1.500 € pels següents epígrafs:
 Epígraf 887: maquilladors /esteticistes
 Epígraf 911 serveis agrícoles i ramaders.
 Epígraf 3612: Fab articles ferreteria serralleria
 Epígraf 6622: comerç menuda tota classe d’articles
Línia d’ajuda de 3.000€ pels següents epígrafs:
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Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual modifica la II
convocatòria d’ajuts extraordinaris, i a fons perdut, per a les empreses que
desenvolupen l’activitat econòmica en el municipi de Valldemossa



Epígrafs 6723: Caf una tassa

Interposició de recursos
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs
d’alçada davant el president de la Fundació Mallorca Turisme en el termini d’un mes, a
partir de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, podeu interposar el recurs
contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que
correspongui o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears, en el termini de dos mesos, a partir de l’endemà de rebre la notificació de la
desestimació del recurs d’alçada.
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no heu rebut la
notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu interposar el recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que
correspongui o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears, en el termini de sis mesos, a partir de l’endemà de la desestimació presumpta.
No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu
oportú. Tot això d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.

El director de la
Fundació Mallorca Turisme
Miguel Pastor Jordá
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Palma, 16 de novembre de 2021

