
 

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 

 

Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual convoca els participants a l’acte 

del hackathon   

Antecedents 

 

1. Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual aprova un hackathon en el 

marc del Fòrum Internacional de Turisme Sostenible (BOIB núm. 31, d’1 de març de 2022).  

 

2. Dia 30 de març va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per participar en el concurs.   

 

3. D’acord amb el punt 7 de la convocatòria, els participants han d’assistir al lloc on seran 

convocats per dur a terme el hackathon. Se’ls donarà a triar als assistents el repte que volen 

afrontar i partint d’això l’organització formarà els grups.  

 

El desenvolupament del SDS hackathon serà el 8 d’abril, de 9.00 h a 21.00 h. Els participants 

tindran com a objectiu crear, desenvolupar i documentar una solució als reptes plantejats. 

Per tot això,  

Resolc 

1. Convocar als interessats a l’acte del hackathon el 8 d’abril, a les 8.30 h, a la sala Menorca, del  

Palau de Congressos de Palma. Han de dur el document identificatiu (DNI, NIE, o similar). 

2. Publicar aquesta Resolució en la seu electrònica i en el web de la Fundació Mallorca Turisme.  

Interposició de recursos 

Contra aquesta resolució que no exhaureix la via administrativa es pot interposar un recurs 

d’alçada davant el president de la Fundació Mallorca Turisme, en el termini d’un mes, a partir de 

l’endemà al de la publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, podeu interposar un 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, comptadors 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 es pot 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, comptadors a partir de l’endemà de la desestimació presumpta.  
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No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. 

Tot això de conformitat amb la llei 29/1998, de 13 d juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 

administrativa i de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú.  

 

Palma, 4 d’abril de 2022  

 

El director de la   

Fundació Mallorca Turisme   

 

Miguel Pastor Jordá 

 

 

Annex 1. Llista d’admesos:  

 

43230962R 

43227761C 

43155552P 

43201745V 

43179930Y 

43094208M 

49482586H 

45193280M 

41540748B 

43192968A 

71727938T 

49925088T 

44040492T 

77312651Z 

49928241W 

43163867C 

43081622T 

41616361T 

49481311P 
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Y5577646E 

X6508185J 

43185841Y 

43175502V 

43121232G 

73778385C 

41583992S 

43039046C 

51067187B 

53218055B 

X2764558G 

02608256X 

43075259P 

34877108T 

43202752N 

73093049S 

43200497B 

45187889L 

43199407W 

43128694Z 

55277237A  

 

https://gestiona-09.espublico.com/dossier.15

