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

Identificació de la sessió
Núm.: 21
Caràcter: extraordinari
Data: 13 de novembre de 2020
Horari: de 12.00 a 13.00 hores
Lloc: sala de reunions de la seu de l’Institut de Formació i Ocupació de Calvià (IFOC)
Assistents
- Dario Espallargas Llabrés, president
- Francisca Rotger Muntaner, secretària
- Lluís Arague Mesana, vocal
Ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Impressió de document amb firmes digitals només vàlida per ús intern

2. Informar sobre el desistiment del conveni de cessió de l’espai núm 6
ocupat per la persona amb NIF núm. B67208702 i de l’arxiu de
l’expedient d’ inici d’ofici de sortida de l’esmentat espai.
3. Informar sobre el desistiment del conveni de cessió de l’espai número
12 del CEC per part de la persona amb NIF número 43103877Z.
4. Informar de la signatura del conveni per a la cessió de l’espai núm 9 al
CEC per part de la persona amb CIF núm B 54844920.
5. Informar del guanyador del premi del programa Connect'up 20 d'estada
d'un any al CEC.
6. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió
1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
El president obre la sessió i la secretària llegeix l'acta de la sessió anterior.
S’acorda la seva aprovació.
C/ Diego Salvà Lezaun, nº 2 07181 Palmanova. Calvià Illes Balears
Tel. 971 134613 www.ifoc.es
ESPALLARGAS LLABRES DARIO
CARLOS - 43058777V
27/11/2020

ROTGER MUNTANER FRANCISCA 43047290F
30/11/2020

1

2.-Informar sobre el desistiment del conveni de cessió de l’espai núm 6 ocupat
per la persona amb NIF núm. B67208702 i de l’arxiu de l’expedient d’ inici d’ofici
de sortida de l’esmentat espai.
La secretària informa que la persona cessionària amb NIF núm B67208702
ha
comunicat en data 16 de setembre de 2020, el desistiment del conveni formalitzat l ‘ 1
d’ octubre de 2018 per a la cessió d’un espai de treball al CEC amb número 6 amb
vigència a partir de l’ 1 d’ octubre de 2018.
Atès que s’ havia iniciat d’ ofici un expedient de sortida de l’ esmentat espai , la
secretària proposa la necessitat de que la comissió acordi l’ arxiu de l’expedient i la
seva comunicació a la cap de servei per tal que procedeixi amb les actuacions
pertinents.

3.-Informar sobre el desistiment del conveni de cessió de l’espai número 12 del
CEC per part de la persona amb NIF número 43103877Z.
La secretària informa que la persona cessionària amb NIF núm 43103877Z ha
comunicat en data de 23 d’ octubre de 2020 el desistiment del conveni formalitzat el 30
d’agost de 2018 per a la cessió d’un espai de treball al CEC amb vigència a partir de
l’1 de setembre de 2018.
4.-Informar de la signatura del conveni per a la cessió de l’espai núm 9 al CEC
per part de la persona amb CIF núm B 54844920.
La secretària informa de la formalització del conveni de cessió
incorporació ja s’ha fet efectiva.

i que la nova

5.- Informar del guanyador del premi del programa Connect'up 20 d'estada d'un
any al CEC.
L’Ajuntament de Calvià ha signat un conveni de col·laboració amb l’entitat HORA
NOVA, SA per al patrocini del programa Connect’Up amb data 9 d’ octubre de 2020.
Dins dels compromisos establerts està la reserva d’un espai al CEC, d’acord amb
l’article 9.6 del Reglament que regula l’accés i ús del Centre Empresarial de Calvià,
per al guanyador d’un premi amb una estada d’una durada d’un any.
La secretària informa que la persona guanyadora del premi d’estada d’un any al CEC
és la persona amb DNI 43199407 W i que passarà a ocupar l’espai núm 2.
6.- Precs i preguntes
No hi ha cap intervenció.
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Acords
2.-La comissió acorda la seva comunicació a la cap de servei per tal que procedeixi a
l’ arxiu de l’expedient d’ inici d’ofici de sortida de l’ espai núm 6 ocupat per la persona
amb NIF núm. B67208702.
5.-S’aprova per unanimitat la formalització del conveni de cessió entre l’Ajuntament de
Calvià i el guanyador del Premi Connect’ Up 2020 tal com indica l’article 15 del
Reglament que regula l’accés i ús del Centre Empresarial de Calvià.
La comissió aprova que es traslladi aquest acord a la cap de servei per tal que inicii les
actuacions pertinents de notificació al guanyador així com la tramitació del conveni de
cessió de l’espai.

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

Vist i plau
El president

La secretària
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