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

Identificació de la sessió

Núm.: 22
Caràcter: ordinària
Data:  15 de  gener de 2021
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
-  Francisca Rotger Muntaner,secretària
-  Lluís Arague Mesana, vocal

Ordre del dia

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

2. Informar  i  valorar  sobre  la  sol·licitud  presentada  per  participar  en el
procés de selecció del CEC  de la persona amb D.N.I. núm.43196249H.

3. Acordar  l’adjudicació  definitiva  de  l’espai  número  5  del  CEC  a  la
persona amb D.N.I. núm.43196249H.

4. Informar sobre la situació i ocupació actual del Centre Empresarial de
Calvià.

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

El secretari  informa que la  sol·licitant  amb  D.N.I.  núm.43196249H  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 9 de
desembre  de 2020 i registre general d’entrada núm. 202000000030576.

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:

-  la sol·licitant amb  D.N.I. núm.43196249H : 65,0025 punts

I  per  tant  s’acorda  la  publicació  de  la  taula  de  baremació  amb  l’assignació  de
puntuació a la sol·licitud presentada per la sol·licitant amb  D.N.I. núm.43196249H 

3. Acordar l’adjudicació definitiva de l’espai amb número 5 del CEC

La secretària informa que la sol·licitant amb  D.N.I.  núm.43196249H  ha presentat la
documentació exigida per accedir al CEC, en data en data 9 de desembre de 2020 i
registre general d’entrada núm. 202000000030576, 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 5 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.

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

La  secretària  informa de  l’actual  estat  de les  persones  cessionàries  d’un  espai  al
Centre Empresarial de Calvià.
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5 Precs i preguntes

No hi ha cap intervenció.

Acords

2. S'aprova per unanimitat la publicació de la taula de baremació amb l’assignació de
puntuació a la sol·licitud presentada per  la sol·licitant amb  D.N.I. núm.43196249H.

3. S’aprova per unanimitat l’adjudicació definitiva, i la seva notificació a la persona
sol·licitant, de l’espai del CEC següent:
- Núm. 5 a  la sol·licitant amb  D.N.I. núm.43196249H

3. S’aprova per unanimitat la formalització del conveni de cessió entre l’Ajuntament de
Calvià  i  la  sol·licitant  amb   D.N.I.  núm.43196249H 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 secretària, estenc aquesta acta.

Vist i plau
La secretària El president

Annexos

Annex 1: Taula de baremació amb assignació de puntuació a la sol·licitud presentada
per  la sol·licitant amb  D.N.I. núm.43196249H
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Comissió de Valoració i Seguiment del Centre Empresarial de Calvià 
(CEC) 
Núm.: 22
Caràcter: Ordinari
Data: 15/01/2021

NIF ENTITAT
SOL·LICITANT

TAULA DE BAREMACIÓ AMB ASSIGNACIÓ DE PUNTUACIONS A
LES SOL·LICITUDS PRESENTADES 43196249H

FASES D'ASSIGNACIÓ PUNTUACIÓ
Puntuació
màxima

Puntuació

PRIMERA FASE ASPECTES A VALORAR
a) Coherència del model de negoci del projecte empresarial o 
empresa.

b) Coherència i capacitat tècnica i professional de les persones 
promotores amb el projecte i l’activitat empresarial.

c) Que desenvolupi una activitat empresarial considerada prioritària.

60 43,7725

PUNTUACIÓ PRIMERA FASE 60 43,7725
SEGONA FASE ASPECTES A VALORAR
a) Antiguitat del projecte o empresa sol·licitant.

b) Persones sol·licitants pertanyents a col·lectius d’atenció 
preferent.

c) Projectes promoguts per persones residents del municipi o 
empreses amb domicili fiscal o social a Calvià.

d) Participació en programes o serveis dirigits a persones 
emprenedores o empreses promoguts per l’IFOC.

e) Diversitat i sinergies de l’activitat empresarial respecte de les 
activitats empresarials instal·lades en els espais adscrits al CEC en 
modalitat compartida.

f) Projectes o empreses d’emprenedoria social.

g) Capacitat de presentació i argumentació del projecte o activitat 
empresarial en la documentació aportada.

40 21,25

PUNTUACIÓ SEGONA FASE 40 21,25

PUNTUACIÓ TOTAL 100 65,0225
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