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

 

Identificació de la sessió 

Núm.: 28 

Caràcter: extraordinària 
Data: 26 de maig de 2022 
Horari: de 13.00 a 14.00 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 amb funcions de secretari 

- Marina Noguerol Crespí, vocal 

 

Ordre del dia 

1. Informar sobre la renúncia i pèrdua de la condició de la persona guanyadora del Premi 
Programa Connect’UP per part de la persona amb NIE Y6479513J. 

2. Torn obert de paraules. 

Desenvolupament de la sessió 

1. Informar sobre la renúncia i pèrdua de la condició de la persona guanyadora del 
Premi Programa Connect’UP per part de la persona amb NIE Y6479513J 

El secretari informa que en data 4 d’abril de 2022 amb número de registre de sortida 
9253/2022 i número identificador del document 863012, es va dur a terme, per part de 
l’Ajuntament de Calvià, un requeriment de documentació a la persona amb NIE 
Y6479513J. 

Es va concedir un termini de deu (10) dies hàbils, amb l’advertència que en cas contrari 
s’entendria que es donaria per desistit en el procediment amb la conseqüència de la 
pèrdua de la condició de persona guanyadora del premi Programa Connect’UP d’estada 
d’un any al Coworking Calvià.  

El requeriment es va notificar en forma i va acceptar la notificació en data de 6 d’abril de 
2022 posada a disposició en la Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú) i havent 
transcorregut el termini en data 20 d’abril de 2022 sense que la persona interessada hagi 
presentat la documentació requerida, es proposa declarar lliure l’espai núm. 1 del CEC 
segons l’informe proposta Premi Programa Connect’UP d’estada 1 any al Coworking de 
Calvià emès per el tècnic de l’IFOC Lluís Arague Mesana (annex 1). 

2. Torn obert de paraules 

No hi ha cap intervenció. 
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Acords  

1. S’adopten els acords següents: 
 

1.1. Donar conformitat a l’informe proposta sobre la pèrdua de la condició de 
persona guanyadora del Premi Programa Connect’UP. 

1.2. Continuar amb la tramitació del procediment administratiu iniciat amb el 
consegüent trasllat a tinent de batle d’Educació i Ocupació de 
l’Ajuntament de Calvià per tal que en dicti resolució en els termes 
següents: 

i. Donar per desistit en el procediment amb la consegüent 
pèrdua de la condició de la persona guanyadora a la persona 
amb NIE Y6479513J. 

ii. Deixar lliure i disponible l’espai núm. 1 amb retirada de la 
reserva feta i posarlo a disposició del CEC per a altres 
persones interessades. 

iii. Actualitzar la relació d’espais al CEC i publicar-ho al web de 
l’IFOC. 

iv. Incorporar aquesta proposta de resolució a la propera acta de 
la comissió de valoració i seguiment del CEC per als efectes 
oportuns. 

 

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

 

 

 

 

Vist i plau 

El secretari         El president 

 

 

 

Annexes 
1. Informe sobre la pèrdua de la condició de persona guanyadora del Premi Programa 

Connect’UP  
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Document: informe proposta 
Expedient: CEC 1/2022 
Emissor (DIR3): LA0003782 

 
 

Informe sobre la pèrdua de la condició de persona guanyadora del Premi 
Programa Connect’UP  

Antecedents 

1. L’Ajuntament de Calvià va signar, el 10 de gener de 2022, un conveni de 
col·laboració amb l’entitat HORA NOVA, SA amb NIF A07242753 per al patrocini 
del Programa Connect’Up. Dins dels compromisos establerts està la reserva d’un 
espai al Centre Empresarial de Calvià (en endavant CEC). 

2. La persona guanyadora del Premi Programa Connect’Up d’estada un (1) any al 
Coworking de Calvià va resultar ser Emilse Beatriz Loizaga amb NIE Y6479513J 
que va rebre, el 28 de gener de 2022, el diploma acreditatiu del premi a la final del 
programa Connect’UP Start i Grow realitzada a la Fàbrica Ramis d’Inca. 

3. El 3 de març de 2022 la Comissió de Valoració i Seguiment del CEC es va reunir 
en sessió ordinària i va adoptar el següent acord: 

“2.-S’aprova per unanimitat la formalització del conveni de cessió entre 
l’Ajuntament de Calvià i la persona guanyadora del Premi Connect’Up 2021 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 de l’IFOC per 
tal que iniciï les actuacions pertinents de notificació al guanyador comunicant-li  
que en un termini de 10 dies manifesti la seva voluntat d’acceptar el premi i ocupar 
l’espai, i a més, presenti la documentació necessària segons està establert al 
Reglament del CEC. En cas contrari s’entendrà que renuncia al premi. 

Una vegada presentada dita documentació, se signarà el conveni i es fixarà la data 
d’inici de l’estada al coworking que es regularà per la seva normativa d’ús. L'estada 
de la persona guanyadora tindrà una durada d'un any amb caràcter gratuït des de 
l’endemà de la signatura del conveni. 

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 ús del Centre Empresarial de 
Calvià. 

ARAGUE MESANA LUIS -

43096587S

18/05/2022

I
m
p
r
e
s
s
i
ó
 
d
e
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
a
m
b
 
f
i
r
m
e
s
 
d
i
g
i
t
a
l
s
 
n
o
m
é
s
 
v
à
l
i
d
a
 
p
e
r
 
ú
s
 
i
n
t
e
r
n

http://www.ifoc.es/
emgancedo
Cuadro de texto

emgancedo
Cuadro de texto

emgancedo
Cuadro de texto

emgancedo
Cuadro de texto



C/ Diego Salvà Lezaun, núm. 2 07181 Palmanova. Calvià Illes Balears 
Tel. 971134613 www.ifoc.es  

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 ús del Centre Empresarial de 
Calvià. 

L’acta de sessió amb la taula de baremació amb l’assignació de puntuació a la 
sol·licitud presentada i la relació d’espais adscrits al CEC actualitzada es 
publicaran a l’apartat de la pàgina web de l’IFOC http://www.ifoc.es/coworking/.” 

4. El 4 d’abril de 2022 amb número de registre de sortida 9253/2022 i número 
identificador del document 863012, se li va notificar a la persona guanyadora 
l’adjudicació de l’espai núm.1: 

 Requerint l’aportació de la documentació referida en l'article 12.2 i 3 lletres 
a) o b), segons correspongui, del Reglament del CEC, per a procedir al 
perfeccionament del conveni de cessió d'espai en el CEC.  

 Indicant que en virtut de la redacció de l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions i de 
l'article 11.3 del Reglament del CEC, la no presentació de la documentació 
requerida, en el termini previst de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de 
la notificació, donaria lloc a la renúncia per part de la persona interessada a 
ocupar aquest espai i perdria la condició de premiada per part de l'IFOC. 

5. El 6 d’abril de 2022 Emilse Beatriz Loizaga va acceptar la notificació posada a 
disposició en la Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú). 

6. En data actual, l’espai reservat està disponible i no ha estat ocupat en espera  de 
la seva ocupació real i efectiva per part de la persona guanyadora del Premi 
Programa Connect’Up d’estada d’un (1) any al CEC. 

7. L’IFOC vol garantir el bon funcionament del CEC i donar el servei d’accés, ús i 
funcionament de les infraestructures i serveis oferts posant-se a disposició de les 
persones emprenedores i de les petites i mitjanes empreses locals per facilitar 
l’establiment, inici i consolidació  així com serveis d’assessorament, tutela i 
formació en gestió empresarial. Consegüentment  atès que hi ha actualment 
espais disponibles, es fa necessari poder disposar de l’esmentat espai que no ha 
estat ocupat per la persona guanyadora del premi. 

Consideracions jurídiques 

1. Els articles 4.1.a) i 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local i l’article 29.2.t.) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de 
règim local de les Illes Balears fan referència a les competències del Municipi. 

2. L’article 4 del Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, que aprova el Reglament de 
béns de les entitats locals, estableix la relació de bens de servei públic. 
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3. L’article 2 del Reglament que regula l’accés i ús del Centre Empresarial de Calvià, 
defineix el CEC com a instrument al servei de persones emprenedores i petites i 
mitjanes empreses locals per facilitar l’establiment, inici i consolidació, ajudant-los 
a cobrir les seves necessitats bàsiques i permetre millorar les seves expectatives 
de supervivència, oferint de manera integrada, infraestructures municipals on 
poder instal·lar-se o bé realitzar qualcunes de les seves activitats, així com donar-
los serveis d’assessorament, tutela i formació en gestió empresarial. 

4. L’article 9.6 del Reglament que regula l’accés i ús del Centre Empresarial de Calvià 
contempla la possibilitat de reserva de llocs en virtut d’activitats de promoció i/o 
captació d’empreses i persones emprenedores mitjançant concursos o actuacions 
similars que permetin accedir als projectes i/o empreses guanyadores al CEC en 
condicions avantatjoses. 

5. L’article 12 del Reglament que regula l’accés i ús del Centre Empresarial de Calvià 
estableix la documentació exigida per accedir a l’espai. 

6. L’article 68.1 de Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, fa referència al termini de deu (10) dies d’esmena, 
amb indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb 
la resolució prèvia que ha de ser dictada en els termes que preveu l’article 21 
d’aquesta mateixa Llei. 

Conclusions 

Per tot això, propòs a la Sra. Olga Granados Expósito, tinent de batle d’Educació i 
Ocupació de l’Ajuntament de Calvià, en exercici de les seves atribucions, en virtut de 

Decret de Batlia de data 17 de juny de 2019, que dicti una resolució en els termes 

següents: 

1.-Donar per desistit en el procediment amb la consegüent pèrdua de la condició de 
guanyadora a Emilse Beatriz Loizaga amb NIE Y6479513J. 

2.- Deixar lliure i disponible l’espai núm. 1 amb retirada de la reserva feta i posar-lo a 
disposició per a altres persones interessades. 

3.-Actualitzar la relació d’espais adscrits al CEC. i publicar-ho al web de l’IFOC. 

4.-Incorporar aquesta proposta de resolució a la propera acta de la Comissió de 
Valoració i Seguiment del CEC per als efectes oportuns. 

El tècnic de Promoció Econòmica de l’IFOC 

Lluís Arague Mesana 
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