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Protocol d'actuació entre l'Administració de la Comunitat
Autònoma de
les
Illes
l'Institut Balear
Balears,
i
d’Infraestructures Serveis Educatius (IBISEC) i l'Ajuntament de
Palma per a la coordinació de les actuacions relacionades amb
les infraestructures educatives en l'àmbit del municipi de Palma
Parts
Martí

March Cerdà, conseller d’Educació Universitat, nomenat pel
Decret 9/2015, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel
qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes
Balears, en l'exercici de les facultats que li atribueix l’article 11.c 80.4 de
la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en qualitat de president de
l’IBISEC, en l'exercici de les facultats atribuïdes per l'article 5.2 f) del
Decret 26/2016, de 13 de maig, d'aprovació dels nous Estatuts d’aquesta
entitat pública empresarial
X.

i

i

i

Antoni Noguera Ortega, batle de l’Ajuntament de Palma, nomenat pel Ple
de la corporació municipal en data 30 de juny de 2017, en nom
representació de l’Ajuntament en l'exercici de les facultats atribuïdes per
l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.
i

/
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Antecedents
decret 1876/1997, de 12 de desembre, mitjançant
el qual es va fer efectiu el traspàs de les competències en matèria
d'ensenyament no universitari de l'Estat a la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, aquesta va assumir, entre altres competències,

1. D’acord amb el Reial

«l'elaboració, supervisió, aprovació, contractació
execució de
projectes de noves construccions, reforma, ampliació o millora de les
existents, així com la dotació
l'equipament referent als centres
Convocatòria
resolució
de concursos projectes d’edificis
públics.
material [...]».
i

i

i

i

i

.La conjuntura econòmica actual de la comunitat autònoma implica
cercar estudiar mecanismes de finançament efectiu de les obres
necessàries per donar resposta a l’interès públic educatiu, la qual cosa
passa per aconseguir la màxima col'laboració possible dels municipis.
i

.Totes les parts són plenament conscients de

problemàtica generada
per demanda d'escolarització la manca d'infraestructures educatives
que puguin donar una resposta òptima a les necessitats plantejades al
municipi de Palma. Es posa de manifest, en conseqüència, l'interès de
totes les administracions implicades en la coordinació de les actuacions
en relació amb les infraestructures educatives ubicades al municipi de
la

la

i

Palma.

.L'Ajuntament, com a administració local, exerceix la competència
pròpia relativa a la gestió, la conservació el manteniment del seu
patrimoni la regulació del seu ús o destí (article 29.2, apartat a; de la
Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal de règim local de les Illes
Balears). També són competències pròpies de l’Ajuntament les
matèries d’urbanisme (planejament, gestió, etc.) infraestructura viària
altres equipaments dels quals és titular, així com la cooperació amb
les administracions educatives corresponents en l'obtenció dels solars
necessaris per a la construcció de nous centres escolars (article 25.2,
apartats a, di n, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
i

i

i

i

i

del règim local).
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5. En

aquest sentit

la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i
l’Ajuntament de Palma en data 19 d’abril de 2004, signaren un conveni

de collaboració per a la realització de treballs de conservació,
manteniment i millora dels centres d'educació infantil primària de
Palma, que encara és vigent atès que mai no s’ha denunciat. En la
clàusula 2 del conveni es preveia la possibilitat d’establir protocols
d'actuacions necessàries per dur a terme tasques de coordinació
cooperació amb eficiència agilitat.
i

i

i

6. D’acord amb el que estableix el Decret 26/2016, de 13 de maig,

d'aprovació dels nous Estatuts de l'Institut Balear d’Infraestructures
Serveis Educatius (IBISEC), l’IBISEC és una entitat pública empresarial
adscrita a la conselleria competent en matèria d'educació l’objecte de
la qual és, entre altres, projectar, construir,
conservar, explotar
si
mateixa
amb
o
promoure, per
mitjans recursos de tercers, tota
classe d’obres d’infraestructures educatives que la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears promogui o en les quals participi, actuant
per encàrrec del Govern de les Illes Balears.
i

i

i

.La Conselleria d’Educació
Universitat
l'Ajuntament de Palma
consideren necessari coordinar les actuacions en relació amb les
infraestructures educatives ubicades al terme municipal de Palma a fi
de millorar l'eficiència de la gestió pública, facilitar la utilització
serveis públics
conjunta de mitjans
contribuir a la realització
d’activitats d’utilitat pública, tot complint la legislació d'estabilitat
pressupostària sostenibilitat financera.
i

i

i

i

i

.Per això, mitjançant

subscripció d’aquest Protocol les parts es
comprometen a constituir un òrgan per coordinar les actuacions les
gestions que els corresponen conforme a les seves competències les
clàusules d'aquest document.
la

i

i
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aquests antecedents, l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, representada per la Conselleria d'Educació

9. Amb

i

l'Ajuntament de Palma volen col'laborar per
coordinar de manera eficaç les actuacions esmentades, atès l’interès
mutu per satisfer les necessitats educatives d’aquest municipi.
Universitat

I'IBISEC,

i

i

Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per

formalitzar aquest Protocol d’acord amb les següents

Clàusules

1.0bjecte i terminis
Protocol té per objecte establir la col'laboració entre
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per mitjà
de la Conselleria d'Educació
Universitat
I'IBISEC,
l'Ajuntament de
Palma per coordinar les actuacions en relació amb les infraestructures
educatives ubicades al terme municipal de Palma, a fi de millorar
l'eficiència de la gestió pública, facilitar la utilització conjunta de mitjans
serveis públics contribuir a la realització d'activitats d’utilitat pública.

Aquest

i

i

i

i

i

2. Comissió de Coordinació
Per coordinar les actuacions esmentades, les parts constitueixen, amb la
signatura d'aquest Protocol, una comissió mixta de treball per a la
coordinació seguiment en la qual participen membres de la Conselleria
d'Educació Universitat, de l'Ajuntament de Palma de I’IBISEC.
i

i

i

Aquesta Comissió s’ha de reunir quan sigui necessari a demanda de
qualsevol de les parts sempre que la convoqui el seu president.
i

/

pot acordar les mesures de coordinació que consideri
en relació amb les infraestructures educatives ubicades al
terme municipal de Palma.
La Comissió

necessàries
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per complir els acords de la Comissió els membres que la integren
han d’elevar als òrgans competents de l’entitat que representen les
propostes corresponents perquè les aprovin.
Si cal,

Així mateix, les

entitats integrants de

la comissió

signants d’aquest
protocol, podran, si s’escau, signar convenis específics en relació a les
infraestructures educatives en l'àmbit municipal de Palma. L'aprovació
d’aquets convenis s'haurà de dur a terme d'acord amb els corresponents
procediments de cada una de les entitats signants.
i

3. Composició de la Comissió
La Comissió ha

—

El

d’estar formada pels representants següents:

conseller d'Educació Universitat, 0

la

i

la presideix.

batle de Palma,
_ vicepresident.
El

persona que el supleixi, que

o la persona que el supleixi, que hi actua de

representació de la Conselleria d’Educació
Universitat: el
director general de Planificació, Ordenació Centres, o la persona
que el supleixi, el cap del Servei de Centres Educatius, o la persona
que el supleixi.
— En representació de l'Ajuntament de Palma: el regidor d’Educació
Esports, 0 la persona que el supleixi, el regidor d’Infraestructures
accessibilitat, o la persona que el supleixi.
— En representació de l’IBISEC: el gerent, o la persona que el supleixi.
—

En

i

i

i

i

i

i

haurà de nomenar un secretari que podrà ser un membre del
propi òrgan o una persona al servei de l'Administració de la Comunitat
Autònoma o de l'Ajuntament.
La comissió
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A les

reunions de

la Comissió hi

que es considerin necessaris.
En

poden assistir com a assessors els tècnics

aquesta comissió els serà d’aplicació els articles 15 a

18 de la Llei

40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic.

4. Finalitats de la Comissió
La Comissió

té com a finalitat coordinar

la planificació, la

programació la
gestió de les actuacions que s’hagin de dur a terme a les infraestructures
educatives dins l'àmbit territorial de Palma. Concretament, Ii corresponen
coordinar les funcions següents:
i

la distribució territorial dels centres docents
programació
compresos en les lleis d'ordenació educativa vigents, llevat dels
universitaris.
b) La creació, en el marc de la planificació general, la construcció les
obres de reforma, d'ampliació de millora dels centres docents públics,
llevat dels universitaris.
c) La competència sobre la conservació, el manteniment la vigilància
dels edificis destinats a centres docents públics d’educació secundària
obligatòria
postobligatòria, educació primària, educació infantil,
ensenyaments de règim especial educació d’adults, que s'ha d'exercir
en funció de l’Administració a la qual correspongui la titularitat
patrimonial del centre, sens perjudici dels acords que es puguin
establir en el futur.
d) L’establiment de centres concertats a la ciutat de Palma.
e) La revisió del Conveni de col-laboració entre la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears l’Ajuntament de Palma per a la realització de treballs
de conservació, manteniment millora dels centres d’educació Infantil
Primària de Mallorca signat per les parts en data 19 d'abril de 2004.

a) La

i

i

i

i

i

i

i

i

i

També li correspondrà coordinar altres funcions quan ho considerin
necessari les administracions que la integren.
t
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5.Termini de vigència i pròrroga
Aquest Protocol, tindrà la mateixa durada que el conveni de col-laboració
que fa referència l'antecedent 5 d’aquest protocol.

6. Compliment del Protocol
una de les parts es compromet a procurar les condicions
necessàries per complir aquest Protocol.

Cada

Com a mostra de conformitat, signam aquest Protocol en tres exemplars.

Palma, 19 d’octubre de 2018
Per la Comunitat Autònoma
de les Illes Ba ears
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