
 

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME. Plaça de l'Hospital, 4 (2ª planta) 07012 Palma. T 971 21 96 48 / F 971 21 97 88. CIF: G57594558 

Exp.: 102/2022 Hackathon 
Document: Resolució 

 
    
Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme de nomenament dels membres del Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme de nomenament dels membres del Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme de nomenament dels membres del Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme de nomenament dels membres del 
Jurat del HackathonJurat del HackathonJurat del HackathonJurat del Hackathon    en el marc del Fòrum Internacional de Turisme Sostenibleen el marc del Fòrum Internacional de Turisme Sostenibleen el marc del Fòrum Internacional de Turisme Sostenibleen el marc del Fòrum Internacional de Turisme Sostenible    
    
Antecedents Antecedents Antecedents Antecedents     
 
1. Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual s’aprova un Hackathon 
en el marc del Fòrum Internacional de Turisme Sostenible (BOIB núm. 31, d’1 de març).  
 
2. El punt 8 de la convocatòria del concurs diu que “els tres equips guanyadors, un per cada 
repte proposat, seran elegits mitjançant la decisió d’un jurat format per professionals 
convidats per l’organització i referents en la matèria abordada”. 

 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
 
D’acord amb la Disposició addicional primera de l’Ordenança general de subvencions del 
Consell Insular de Mallorca “el jurat és qui valora els projectes presentats en funció dels 
criteris detallats en la convocatòria”.  
 
En relació amb l’anterior dict la següent, 
 
ResolucióResolucióResolucióResolució    
    
1. Anomenar els membres del Jurat del Hackathon en el marc del Fòrum Internacional de 
Turisme Sostenible, celebrat el 8 d’abril a Mallorca: 
 
Els membres del Jurat, amb veu i vot, són: 
 
Sra. Jerònia Bonafé Ramis, presidenta Cooperatives agro-alimentàries Illes Balears 
Sr. Tolo Deyá Tortella, vicedegà de Turisme de la Universitat de les Illes Balears 
Sr. Antoni Gili Millán, enginyer agrònom, gerent Terragust i Terracor 
Sr. Alejandro Vázquez Llabrés, tècnic informàtic, analista de dades de l’Observatori de 

Turisme Sostenible, Fundació Mallorca Turisme 
Sr. Manuel Trujillo Vanrell, matemàtic, analista de dades de l’Observatori de Turisme 

Sostenible, Fundació Mallorca Turisme 
 Sr. Andrés González Garau, tècnic economista de la Fundació Mallorca Turisme 
 
3. Informar 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  d’aquesta 
Resolució, d’acord l’establert a 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. 
 
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 se n’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 la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 

  
Palma, 7 d’abril de 2022   
 
El director de la   
Fundació Mallorca Turisme 
 
Miquel Pastor Jordá 
 


