
Acta de sessió de la Comissió de Valoració i Seguiment del Centre
Empresarial de Calvià (CEC)

Identificació de la sessió

Núm.: 19
Caràcter: ordinari
Data:  31 de juliol de 2020
Horari: de 12.00 a 13.30 hores
Lloc: sala de reunions de la seu de l’Institut de Formació i Ocupació de Calvià (IFOC)

Assistents

-  Dario Espallargas Llabrés, president
-  Lluís Arague Mesana, vocal
-  Francisca Rotger Muntaner, vocal

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Acordar  la  substitució  del  secretari  de  la  Comissió  de  Valoració  i

Seguiment  del  CEC  Lluís  Arague  Mesana  per  Francisca  Rotger
Muntaner.

3. Acordar el  nomenament de Lluís Arague Mesana com a vocal  de la
Comissió de Valoració i Seguiment del CEC en substitució de Francisca
Rotger Muntaner.

4. Informar sobre el desistiment del conveni de cessió de l’espai número 9
del CEC per part de la persona amb NIF número B-38933511.

5. Informar i puntuar sobre les sol·licituds presentades per participar en el
procés de selecció del CEC.

6. Acordar l’adjudicació definitiva de l’espai amb número 9 del CEC.
7. Seguiment de les actuals persones cessionàries d'un espai al Centre

Empresarial de Calvià.
8. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior

El president obre la sessió i el secretari llegeix l'acta de la sessió anterior.
S’acorda la seva aprovació.
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2. Acordar la substitució del secretari de la Comissió de Valoració i Seguiment
del CEC Lluís Arague Mesana per Francisca Rotger Muntaner

Es proposa a Francisca Rotger Muntaner com a secretari de la Comissió de Valoració i
Seguiment  del  CEC   en  substitució  de  Lluís  Arague  Mesana  amb  efectes  des
d’aquesta mateixa sessió.

3. Acordar el nomenament de Lluís Arague Mesana com a vocal de la Comissió
de Valoració i Seguiment del CEC en substitució de Francisca Rotger Muntaner

Es  proposa  a  Lluís  Arague  Mesana  com  a  vocal  de  la  Comissió  de  Valoració  i
Seguiment del CEC en substitució de Francisca Rotger Muntaner amb efectes des
d’aquesta mateixa sessió.

4. Informar sobre el desistiment del conveni de cessió de l’espai número 9 del
CEC per part de la persona amb NIF número B-38933511.

El  secretari  informa  que  la  persona  cessionària  amb  NIF  núm  B-38933511 ha
comunicat en data 19 de juny de 2020, el desistiment a partir de data 22 de juny de
2020 del conveni formalitzat el 15 de maig de 2019 per a la cessió d’un espai de treball
al CEC amb número 9 (exp. CEC 2/2019).

La durada del conveni de cessió tenia prevista la seva finalització el 15 de juny de
2022 i, amb el seu comunicat de desistiment, la vigència del conveni va finalitzar el 19
de juliol de 2020 passant des d’aquesta data ha estar disponible.

La comunicació s’ha fet incomplint el termini establert a la clàusula tretze del mateix
conveni i l’article 16.2 del Reglament que regula l’accés i ús del Centre Empresarial de
Calvià que estableix que és necessària la comunicació de la persona cessionària amb
almenys un (1) mes d’antelació.

5.  Informar  i  puntuar  sobre  les  sol·licituds  presentades  per  participar  en  el
procés de selecció del CEC

El secretari informa que l'entitat sol·licitant amb NIF núm. B-57844920 ha presentat la
documentació requerida per accedir  al  procés de selecció segons l’article  12.1 del
Reglament que regula l’accés i us del Centre Empresarial de Calvià, en data 15 d’abril
de 2020 i registre general d’entrada núm.  10589.

La puntuació obtinguda (annex 1), d’acord amb l’article 13 del Reglament que regula
l’accés  i  us  del  Centre  Empresarial  de  Calvià  i  seguint  els  criteris  de  baremació
disponibles en la web de l’IFOC és la següent:

-  B-57844920                                 69,85 punts
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I  per  tant  s’acorda  la  publicació  de  la  taula  de  baremació  amb  l’assignació  de
puntuació a la sol·licitud presentada per l'entitat B-57844920.

6. Acordar l’adjudicació definitiva de l’espai amb número 9 del CEC

El secretari informa que l'entitat sol·licitant amb NIF núm. B-57844920, ha presentat la
documentació  exigida per  accedir  al  CEC,  en data en data  02 de juliol  de 2020 i
registre general d’entrada núm. 13405, segons l’article 12.2 del Reglament que regula
l’accés i us del Centre Empresarial de Calvià.

I  per  tant  s'acorda  l'adjudicació  definitiva  de  l’espai  amb  número  9  del  CEC  i  la
notificació a la persona interessada.

La  resolució  d’admissió  o  no  admissió  al  servei  i  adjudicació  d’espais  posa  fi  al
procediment i finalitza la via administrativa, segons l’article 114.1.g), contra la qual es
pot interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes a comptar de la
notificació, d’acord amb els articles 123 i  124 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques i d’acord amb l’article
14.3 del  Reglament que regula l'accés i us del Centre Empresarial de Calvià.

També es pot interposar directament recurs davant l’òrgan de la jurisdicció contenciosa
administrativa que correspongui, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de
la notificació, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa i d’acord amb l’article 14.4 del  Reglament que
regula l'accés i us del Centre Empresarial de Calvià.

7.  Seguiment  de  les  actuals  persones  cessionàries  d'un  espai  al  Centre
Empresarial de Calvià

El secretari informa de l’actual estat de les persones cessionàries d’un espai al Centre
Empresarial de Calvià.

8 Precs i preguntes

No hi ha cap intervenció.

Acords

1. S’aprova per unanimitat  la substitució del secretari de la Comissió de Valoració i
Seguiment del CEC Lluís Arague Mesana per Francisca Rotger Muntaner.
2. S’aprova per unanimitat  el nomenament de Lluís Arague Mesana com a vocal de la
Comissió  de  Valoració  i  Seguiment  del  CEC  en  substitució  de  Francisca  Rotger
Muntaner.
3. S'aprova per unanimitat la publicació de la taula de baremació amb l’assignació de
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puntuació a la sol·licitud presentada per l’entitat  B-57844920.

4. S’aprova per unanimitat l’adjudicació definitiva, i la seva notificació a la persona
sol·licitant, de l’espai del CEC següent:
- Núm. 9 a  B-57844920. (exp. 3/2020 CEC)

5. S’aprova per unanimitat la formalització del conveni de cessió entre l’Ajuntament de
Calvià i l’anterior entitat tal com indica l’article 15 del Reglament que regula l’accés i us
del Centre Empresarial de Calvià.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

Vist i plau
El secretari El president

Annexos

Annex 1: taula de baremació amb assignació de puntuació a la sol·licitud presentada
B-57844920
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