La Fundació Mallorca Turisme és una entitat sense ànim de lucre que forma
part del sector públic insular i que té com a finalitat el fomentar la promoció
turística de Mallorca en els mercats nacionals i internacionals, la creació de
producte turístic, la gestió dels serveis turístics en general i qualsevol altra
activitat amb l’objectiu de promoure el turisme de l’illa.
En data 19 de novembre de 2019 la Fundació Mallorca Turisme es va
adherir a l’Organització Mundial de Turisme com a membre afiliat.
En data 10 de desembre de 2020 l’Organització Mundial del Turisme va
certificar a la Fundació Mallorca Turisme com a UNWTO.QUEST per a
l’organització de gestió de destins.
Que dia 7 de juny de 2021, l’Organització Mundial del Turisme UNWTO, va
atorgar a la Fundació Mallorca Turisme la distinció de Observatori de
Turisme Sostenible dins la INSTO Network.
En data 7 i 8 d’abril de 2022, la Fundació Mallorca Turisme organitzarà una
“Cimera de Destins Sostenibles, Liderant la Transformació” per donar a
conèixer de a prop quines mesures i nous projectes es volen impulsar per
liderà el canvi de la indústria turística cap a una sostenibilitat real
compartida per tot el sector.
Per tal de que les empreses interessades puguin col·laborar amb
l’organització de l’esmentada cimera es considera adient realitzar una
convocatòria pública perquè les entitats interessades puguin subscriure
acords de col·laboració (Partnership arrangement) amb la Fundació Mallorca
Turisme.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Aprovar les condicions generals que han de regir els requisits per
subscriure acords de col·laboració (Partnership arrangement ) amb la
Fundació Mallorca Turisme per a l’organització de la “Cimera de
Destins Sostenibles, Liderant la Transformació” que es durà a terme
els dies 7 i 8 d’abril de 2022 a l’illa de Mallorca.
2. Publicar aquesta Resolució i els annexos que l’acompanyen en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears
Interposició de recursos
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Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual
es convoca la subscripció d’acords de col·laboració (Partnership
arrangement) de l’acció: Cimera de Destins Sostenibles, Liderant la
Transformació, organitzat per la Fundació Mallorca Turisme.

Contra aquesta Resolució, que no posa fi a 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 publicar-se aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, d’acord amb el que estableix l’article 121 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques i de l’article 12 dels estatuts de la Fundació.
Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada es pot interposar un
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de
l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del recurs d’alçada.
Contra la desestimació per silenci del recurs d’alçada, es pot interposar un
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Palma que correspongui, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de
l’endemà de la desestimació presumpta, que es produeix tres mesos
després d’interposar el recurs d’alçada sense que s’hagi notificat la
resolució.
No obstant l’anterior, es pot interposar, si escau, qualsevol altre recurs que
es consideri oportú. Tot això de conformitat amb el que s’estableix en la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, i amb el que s’estableix en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Condicions generals que han de regir per a subscriure acords de
col·laboració amb la Fundació Mallorca Turisme per a realització de l’acció
“Cimera de Destins Sostenibles, Liderant la Transformació”.
1. L’objecte d’aquesta convocatòria, pública i oberta, és oferir a les entitats
interessades la possibilitat de subscriure acords de col·laboració per a
realització de l’acció “Cimera de Destins Sostenibles, Liderant la
Transformació”.
2. Podran presentar una sol·licitud totes les entitats privades de la cadena
de valor turístic interessades amb la sostenibilitat del destí.
Les entitats sol·licitants podran aportar una quantitat econòmica no
inferior a 10.000,00 € (impost inclosos) o una quantitat amb espècies les
quals s’hauran de quantificar i especificar per l’interessat.
3. La Fundació Mallorca Turisme atorgarà a l’entitat sol·licitant que
compleixi amb els requisits sol·licitat a les bases, les contraprestacions
següents:

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: 3R4TANLFZR5ZY9MNKXLSJJTLG | Verificació: https://fundaciomallorcaturisme.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 4

Annex I

Dret de reserva d’espais a la zona d’exposició amb una única mida de
l’estand.
Dret a cinc entrades al recinte firal.
Dret a assistència de tres persones al sopar de gala de l’esdeveniment.
Dret a incloure a la bossa que es donarà als participants la documentació
informativa o marxandatge que consideri oportú, sempre amb el vist i
plau de la Fundació Mallorca Turisme.
Dret a incloure el logotip de l’entitat a totes les plataformes que utilitzi la
cimera.
4. Els interessats a col·laborar amb la celebració de la “Cimera de Destins
Sostenibles, Liderant la Transformació” hauran de presentar la
sol·licituds en el termini de deu dies hàbils des del dia següent hàbil a les
9.00h de publicar-se aquesta Resolució de convocatòria en el BOIB.
Tota la tramitació es farà en línia. No cal imprimir cap document de
la convocatòria. Aquest tràmit NOMÉS es pot fer en línia, s’ha d’emplenar
la sol·licitud del catàleg de tràmits «Sol·licitud col·laboració “Cimera de
Destins Sostenibles, Liderant la Transformació”». És obligatori fer-la en
línia utilitzant el tràmit creat per això. No és vàlida cap altra forma de
presentar-la.

En general s’admet el DNI electrònic i tots els certificats que es
reconeixen en la llista de confiança de prestadors de serveis de
certificació establerts a Espanya, publicada a la seu electrònica del
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.
Els expedients es resoldran per ordre d’entrada al registre de la
Fundació.
S’hi ha d’adjuntar la documentació administrativa següent:
a) Model de sol·licitud (annex II) de patrocini amb les dades
identificatives de la persona interessada i de la representant. En
l’escrit de sol·licitud, la persona interessada ha d’indicar l’adreça
electrònica per rebre les notificacions que es tramitaran via notificació
electrònica. Aquest tràmit es fa en línia.
b) Fotocòpia del DNI, NIE o CIF, segons pertoqui, de l’empresa o de la
persona física sol·licitant, així com de la persona representant, si n’hi
ha.
c) Fotocòpia de la documentació acreditativa de la vigència del càrrec de
representant legal en virtut del qual actua la persona que signa la
sol·licitud.
d) Fotocòpia de l’escriptura de constitució i/o estatuts de l’entitat
degudament inscrits en el Registre.
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La presentació electrònica de les sol·licituds s’ha de fer amb el certificat
digital de la persona interessada o l’ha de presentar un representant de
l’entitat que s’acreditarà amb el seu certificat digital com a representant.

e) Declaració responsable de no haver estat sancionat per incompliment
de la normativa aplicable en matèria de residus (annex III).
f) Certificat d’estar al corrent d’obligacions tributàries amb l’Agència
Estatal de l’Administració Tributària i amb la Tresoreria General de la
Seguretat Social.
g) Certificat d’estar al corrent d’obligacions tributàries davant el Consell
Insular de Mallorca i els organismes autònoms que en depenen. En
aquest supòsit, l’escrit de sol·licitud de patrocini servirà d’autorització
perquè el personal del Consell Insular de Mallorca i dels ens
dependents comprovin d’ofici aquesta circumstància.
Totes les declaracions responsables hauran d’anar signades mitjançant
certificat digital.
Signatura del conveni de col·laboració.
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Una vegada revisada la documentació es procedirà a signar un acord de
col·laboració amb l’entitat signant.

