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Conveni de col-laboració entre la Conselleria d'Educació ¡ Formació
Professional ¡ l'Institut Municipal de |'Esport de l'Ajuntament de Palma per
afavorir la impartició de diversos cicles formatius de la família professional
d'ActivitatsFísiques ¡ Esportives a l'IES Bendinat ¡ a l'IES Son Rullan

Parts

MartíX. March ¡ Cerdá, conseller d'Educació ¡ Formació Professional en virtut del
Decret 9/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, que actua en
nom ¡ representació de la ComunitatAutónoma, en exercici de la competencia
que li confereixen els articles 11 i 80 de la Llei 3/2003, de 26 de marc, de régim
jurídic de I'Admínistració de la ComunitatAutónoma de les Illes Balears.

Francisco Ducrós Salvá, titular de I'Área Delegada d'Esports de l'Ajuntamentde
Palma, nomenat pel Decret de batllia núm. AJT 201912198, de 17 dejuny de 2019,
d'estructura de les árees municipais ¡ titulars, en l'exercici de ¡es facultats
atribuides pel Decret de batllia núm. AJT 201913026, de 28 de juny de 2019, de
modificació del decret de batllia d'organització dels Serveis Administratius de
l'Ajuntamentde Palma (BOIB núm. 94, d'11 dejuliol de 2019), de conformitat amb
les funcions atribui'des a la batllia en els apartats 4.k) ¡ 5 de l'article 124 de la Llei

7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de régim local, la Llei 20/2006, de 15
de desembre, municipal ide régim local de les Illes Balears, la Llei 23/2006, de 20
de desembre, de capitalitat de Palma, ¡ el Reglament organic del Govern ¡

l'Administració de l'Ajuntamentde Palma.

Antecedents

1. La Conselleria d'Educació ¡ Formació Professional treballa per aconseguir un
model integrat de formació professional que desenvolupi els ensenyaments
de formació professional del sistema educatiu ¡ la relació d'aquest amb la
formació professional per a l'ocupació a les Illes Balears. En aquest sentit, té
vigent el Pla Integral de Formació Professional de les Illes Balears 2018—2021,
consensuatamb els agents económics ¡ soc“als, per planificar la formació
professional.
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La Llei orgánica 5/2002, de 19 dejuny, de les qualificacions ¡ de la formació
professional, ordena un sistema integrat de formació professional,
qualificacions ¡ acreditació que respongui amb eficacia ¡ transparencia ales
demandes socials ¡ económlques mitjancant les diverses modalitats
formatíves.

La Llei orgánica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE) defineix la formació
professional com el conjunt d'accions formatives que capaciten per al
desenvolupament qualificat de les diverses professions, l'accés al treball i la

participació activa en la vida social, cultural ¡ económica. La formació
professional, regulada en el capitel V del títol I d'aquesta norma, té per
finalitat preparar els alumnes per a l'activitat en un camp professional ¡

facilitar-ne l'adaptació ales modificacions laborals que es poden produir al
llarg dela seva vida. D'aquesta manera, es pretén potenciar la formació
professional ¡ adoptar algunes mesures per millorar la seva rápida
adaptabilitat a les necessitats de les circumstáncies económiques actualsi
facilitar l'adequació de l'oferta formativa ales demandes del sistema
productiu.

El Reial decret 1147/2011, de 29 dejuiiol, pel qual s'estableix l'ordenació
general de la formació professional del sistema educatiu, fa mencló en
l'article 46 del capítol II del títol IV a la ubicació dels ensenyaments de
formació professional en instaI—lacions própies d'entorns professionals.

L'article 56 del Decret 91/2012, de 23 de novembre, pel qual s'estableix
l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu en el
sistema integrat de formació professional a les Illes Balears, preveu que, per
talde poder utilitzar les instal—lacions própies d'entorns professionals, el
conseller pot autoritzar que s'imparteixin els ensenyaments relatius als cicles
formatius de formació professional del sistema educatiu en espais ¡ entorns
no propis de centres docents, sempre que siguin adequats per al
desenvolupament de les activitats docents, que s'identifiquin els espais
esmentats, que la superficie d'aquests tengui proporció amb el nombre
d'estudiants ¡ que satisfacin les característiques que els corresponguín. S'ha
d'acreditar documentalment que es disposa d'una autorització concedida per
utilitzar—Ios durant el temps en qué tenguin lloc les activitats formatives.
L'acreditació documental per a la utilització d'aquests espais s'instrumenta
mitjancant aquest conveni.

Durant el curs 2020—2021,s'imparteixen els cicles formatius de técnic en
Conducció d'Actívitats Fisicoesportives en el Medi Natural ¡ de tecnic superior
en Ensenyament ¡ Animació Socioesportiva a I'IES Bendinat ¡ a I'IES Son Rullan.
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10.

11.

12.

D'altra banda, aquest 2020 es va publicar en el ButlletíOficial de l'Estat el Reial
decret 402/2020, de 25 de febrer, pel qual s'estableix el títol de tecnic en Guía
en el Medi Natural ¡ de Temps Lliure ¡ se'n fixen els aspectes básics del
currículum.Aquest títol ha de substituir el de tecnic en Conducció d'Activitats
Fisicoesportivesen el Medi Natural. La Conselleria té previst substituir aquest
cicle el curs 2021—2022 als IES esmentats.

Així mateix, d'acord amb la disposició addicional vuitena dela Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de régimjurídic del sector públic, tots els convenis que tenguin
establerta una prórroga tácita per un temps indefinit en el moment d'entrada
de la Llei esmentada, passen a tenir un temps de vigencia de quatre anys a
comptar des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, és a dir, tenen vigéncia fins
al 2 d'octubre de 2020.

Per Ies raons esmentades, és necessari novar el conveni de col»|aboració
entre la Conselleria d'Educació, Cultura ¡ Universitats ¡ l'InstitutMunicipal de
l'Esport de l'Ajuntament de Palma de Mallorca per al desenvolupament
d'activitats formatives de la familia professional d'Activitats Fisiques ¡

Esportives a I'IES Bendinat ¡ a l'IES Son Rullan, signat entre les parts el 18 de
desembre de 2012.

L'Institut Municipal de l'Esport de l'Ajuntamentde Palma está disposat a
collaborar per facilitar la impartició de la formació professional de l'alumnat
del seu ámbit geográfic, especialment perque es contribueixi al
desenvolupament de competéncies professionals que facilitin la disponibilitat
de professionals qualificats en el sector de les activitats físiques ¡ esportives.
Per aixó, es compromet a aportar els mitjans que té al seu abast ¡ a donar
suport a la formació dels futurs treballadors, accions que comporten una
millora quantitative ¡ qualitativa de I'oferta formativa. De fet, des de fa anys
col—labora amb la Conselleria d'Educació ¡ Formació Professional en el

desplegament de la formació professional mitjangant la signatura del conveni
de col—laboració esmentat.

Per poder dur a terme la impartició a Palma de diversos cicles formatius dela
família d'Activitats Físiques ¡ Esportives autoritzats a l'IES Bendinat ¡ a l'IES Son
Rullan es necessita la col—laboració de l'InstitutMunicipal de l'Esport de
l'Ajuntamentde Palma, el qual és titular d'instaI-lacions própies d'entorns
professionals que són idónies per al desenvolupament dela formació
corresponentper als ensenyaments esmentats.

L'Institut Municipal de l'Esport (IME) és un organisme autónom de
l'Ajuntament de Palma de carácter administratiu, dotat amb personalitat
jurídica pública ¡ patrimoni independent, per al desenvolupament dels serveis
administratius ¡ d'altres finalitats i actuacions no lucratives que es determinen
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en els seus Estatuts. L'Institut Municipal de l'Esport (IME) s'adscriu a la

Regidoria d'Educació ¡ Esports. L'article 5 dels esmentats Estatuts faculta l'IME
a subscriure convenis de cooperació amb els organismes competents.

13. La Conselleria d'Educació ¡ Formació Professionaldel Govern de les Illes
Balears esta interessada a col-laborar amb l'InstitutMunicipal de l'Esport de
l'Ajuntamentde Palma a fi d'impulsar Ies formacions esmentades, adequar-ne
el funcionament ¡ adaptar—les ales demandes laborals en aquest sector
professional, de forma que puguin donar suport a les activitats esportives
municipais ¡ supramunicipals, incloses les que fomentin la integració ¡ la

coeducació de diferents collectius, entre els quals els de persones amb
discapacitat.

i4. Aquest conveni afavoreix la consecució dels objectius de desenvolupament
sostenible de les Nacions Unides per a l'any 2030, en concret l'objectiu 4
<<Educació de qualitat», en especial la meta 4.4, que diu que d'aqui a 2030 cal
augmentar el nombre dejoves ¡ adults que tenen ies competéncies
necessáries, en particular técniques ¡ professionals, per accedir a l'ocupació, el
treball decent ¡ l'emprenedoria.

15. La Conselleria d'Educació ¡ Formació Professional té contractada una pólissa
d'assegurances que, entre d'altres, té com a objecte garantir la responsabilitat
civil per danys materials i/o corporals ocasionats a tercers per part deis
alumnes durant la formació en instal—lacions externes als centres. D'aquesta
manera, es cobreixen els danys personals ¡ materials que es puguin
ocasionar.

16. La Conselleria d'Educació ¡ Formació Professional ¡ l'Institut Municipal de
l'Esport de l'Ajuntament de Palma expressen la seva satisfacció pels resultats
obtinguts fins ara amb aquesta col-laboració ¡ manifesten la voluntat de
continuar-la.Aquesta continui'tat s'ha de formalitzar mitjancant la signatura
d'un nou conveni de collaboració que concreti Ies accions que cadascuna de
les parts ha de desenvolupar.

Les dues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessária per
formalitzar aquest conveni de col-laboració, d'acord amb les segúents

Cláusules

Primera
Objecte del conveni

L'objecte d'aquest conveni és establir els termes de col—laboració entre la
Conselleria d'Educació ¡ Formació Professional ¡ l'InstitutMunicipal de ['Esport de
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l'Ajuntamentde Palma per afavorir la impartició dels cicles formatíus que
condueixen als titois de tecnic en Conducció d'Activitats Fisicoesportivesen el
Medi Natural ide tecnic superior en Ensenyament ¡ Animació Socioesportiva,
autoritzats a l'IES Bendinat ¡ a l'IES Son Rullan, així com del cicle que condueix al
títol de tecnic en Guia en el Medi Natural ¡ de Temps Lliure quan hagi de substituir
ei de tecnic en Conducció d'Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural.

Segona
Compromisos de les parts

i. La Conselleria d'Educació ¡ Formació Professional del Govern de ies Illes
Balears es comprometa:

0)

b)

C)

d)

Formar I'alumnat dels cicles formatius esmentats durant els cursos
escolars de vigencia d'aquest conveni.
Assumir, per mitjá de l'IES Bendinat ¡ l'IES Son Rullan, la direcció ¡ el
control de les activitats de I'alumnat dels cicles esmentats, que s'han
d'impartir de forma combinada a les instal>lacíons deis IES, a les
instal-Iacions que es fan constar en aquest conveni ¡, si n'és el cas, en
altres instal-Iacions de titularitat privada.
Aportar el professorat que ha d'impartir els ensenyaments corresponents
als cicles formatius indicats.
Impartir la formació corresponent als cicles de conformitat amb les
prescripcions establertes en la normativa reguladora d'aquests
ensenyaments.
Prendre les mesures oportunes per assegurarque els alumnes fan bon ús
deis espais posats ala seva disposició ¡ que, en finalitzar cadascuna de les
activitats que s'hi duguin a terme, queden en bon estat d'ús. La direcció
del centre educatiu s'ha de coordinar amb la direcció dela instaI-Iació
esportiva per organitzar les entrades ¡ sortides de l'alumnati ha
d'assegurarque els alumnes que utilitzen Ies instaI-Iacions estiguin
permanentmentsota ies ordres ¡ la vigilancia del professorat del centre.
En aquest sentit, es fa constar que l'IES Bendinat ¡ l'IES Son Rullan han de
fer—se cárrec de les despeses que es produeixin perla ruptura o el
deterioramentdel materiai, si n'és el cas. Aquestes despeses s'han
d'abonar a cárrec del pressupost assignat per al funcionament ordinari
dels centres educatius, sense perjudici que el centre Ies repercuteixi als
alumnes en els supósits que es preveuen en el reglament de régim
interior del centre. Aixímateix, també han d'aportar el material fungible
necessari segons ia programació didáctica.
Les activitats desenvolupades pel centre educatiu no han d'interferir amb
les activitats programades de l'InstitutMunicipal de l'Esport de
l'Ajuntamentde Palma ni amb els usuaris que estiguin emprant ies
instal—Iacions esportives.
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g) Mantenir ¡ renovar anualment la pólissa d'assegurances que té
contractada ¡ que, entre d'altres, té com a objecte garantir la

responsabilitat civil per danys materials ¡lo corporals ocasionats a tercers
pels alumnes durant la formació en instaI-lacions externes als centres.
D'aquesta manera, es cobreixen els danys personals ¡ materials que es
puguin ocasionar.

h) Autoritzar l'Institut Municipal de l'Esport de l'Ajuntamentde Palma perque
utilitzi de forma gratui'ta els espais esportius dels centres educatius,
sempre que aquest ús no coincideixi amb l'horari academic ni amb el de
les activitats extraescolars programades pels respectius IES. L'horari
d'utilització de les esmentades instaI-lacions ha de ser pactat per
ambdues parts amb anterioritat al seu ús.

¡) Autoritzar la utilització de forma gratuita, sempre que hi hagi
disponibilitat, d'altres espais dels centres, com aules, auditori, etc.,
perque l'Institut Municipal de I'Esport de l'Ajuntamentde Palma hi faci
activitats docents. L'horari d'utilització de les esmentades instal—lacions ha
de ser pactat per ambdues parts amb anterioritat al seu ús.

¡) Els equips directius dels instituts han d'afavorir, promocionar ¡ potenciar
el voluntariat esportiu entre tots els alumnes del centre educatiu, per tal
que participin com a voluntaris a les diferents activitats lúdiques
esportives organitzades per l'Institut Municipal de I'Esport de
l'Ajuntamentde Palma.

k) Dotar de tot el material ¡ l'equipament que siguin necessaris per dur a
terme els cicles formatius ¡ que no es trobin disponibles ales
instal-iacions esportives.

!) Promoure la collaboració entre l'InstitutMunicipal de l'Esport de
l'Ajuntamentde Palma ¡ els IES Son Rullan ¡ Bendinat per a i'elaboració de
projectes ¡ l'organització ¡ realització d'activitats esportives própies dels
continguts curriculars ¡ que siguin d'interés comú, tals com competicions
esportives. festes esportives, trobades lúdiques, activitats en espais
naturals ¡ instaI—iacions convencionals, jornades formatives, etc.

L'Institut Municipal de I'Esport de l'Ajuntamentde Palma es comprometa:

a) Permetre l'ús gratuit de les instal—lacions esportives que se citen més
endavant per tal que s'utilitzin com a espais formatius per als cicles
indicats, tot respectant els horaris ¡ usos principals als quals estan
destinades aquestes instal—lacions. Les instal—lacions esmentades són les
segúents: Palau Municipal d'Esports Son Moix, Poliesportiu Germans
Escalas, Poliesportiu Rudy Fernández, PoliesportiuSon Hugo, Piscina
Municipal Marga Crespi. Es fa constar que el Poliesportiu Son Hugo no es
podrá fer servir fins que no finalitzin les obres que tenen lloc en aquesta
instal-Iac-ió.
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b)

d)

Aquests espais són adequats i suficients per al desenvolupament de les
activitats formatives de l'alumnat dels cicles esmentats. L'autorització d'ús
dels espais inclou l'equipament que forma part de les installacions ¡ que
eaádspombmdumntdshomnsdemsda$esEEexmbconue$dkw
Ies instal—lacions, així com els horaris ¡ períodes d'utilització d'aquests
espais, s'han d'acordar anualment, abans de l'inici de curs, entre l'IES ¡ la
direcció de cadascuna de les instal—lacions. S'ha de trametre una cópia
d'aquest acord anual a la cap del Departament de Formació Professional ¡

Qualificacions Professionalsdela Direcció General de Formació
Professional ¡ EnsenyamentsArtístics Superiors perque en tengui
coneixement. Si durant el curs es produeixen incidéncies que
impossibilitin dur a terme el que s'hagi pactat amb referencia a la
utilització dels espais concrets dins Ies instaI-lacions, la direcció de l'IES ¡ la
de la instal—Iació han de pactar la modificació oportuna ¡ n'han de
trametre una copia a la cap del Departament esmentat. En cas que, per
alguna circumstáncia, s'hagin d'utilitzar instaI-lacions gestionades per
l'InstitutMunicipal de |'Esport de l'Ajuntamentde Palma diferents a les
esmentades en aquesta cláusula, no és necessari signar un nou conveni
entre les parts, sinó que l'IME ha de comunicar a la Conselleria la

proposta d'afegir una altra instaI—Iació perque se'n pugui comprovar la
idoneitat. Una vegada feta aquesta comprovació, la posada a disposició
d'aquesta instal—lació addicional per a I'IES corresponent s'ha de fer
constar en acta dela Comissió de Seguiment a que es fa referéncia enla
cláusula cinquena d'aquest conveni.
Posar a disposició del professorat, sempre que hi hagi disponibilitat, una
aula, un magatzem o un espai on guardar, amb garanties de seguretat, el
material ¡ els estris aportats pels centres educatius que siguin necessaris
per a determinades activitats. A I'inici del curs escolar, els centres
educatius han de presentar ales direccions de les instal—lacions de
l%nñwtMu…dpádel&poñdeVMumamemdePámaunamhdódds
equipaments ¡ estris aportats ¡ que es dipositen a les installacions
municipais. L'Institut Municipal de |'Esport de l'Ajuntamentde Palma no
s€nfaresponsa…e.
EncanegansedeIestasquesdenetúaidelnwntenknentdeles
instaI—lacions mentre es desenvolupi l'activitat formativa ¡ fer-se cárrec de
I'obertura ¡ el tancament de les instal—lacions.
L'Institut Municipal de |'Esport de l'Ajuntamentde Palma es reserva la

possibilitat, per necessitats del servei, per causes económiques o de forca
major, o per necessitar els espais cedits per dur a terme alguna activitat
própia o per donar resposta a una petició d'ús, a modificar els espais ¡

horaris cedits. Si és possible, ha d'oferir una alternativa al centre afectat.
EnaqueacasshadecomunkarambquhaedksdaMehdóahmnwe
educatiu.
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e) Facilitar que els espais esmentats compleixin amb el que es determina en
la normativa que regula aquests ensenyaments ¡ estiguin en les
condicions adequades perque les activitats formatives es puguin
desenvolupar correctament; en concret, han d'estar dotats de
l'equipament adient per atendre els requeriments de formació establerts
en la normativa reguladora dels cicles esmentats ¡ s'han de manteniri
netejar convenientment durant la vigencia del conveni.

Tercera
Financament

L'aportació de la Conselleria d'Educació ¡ Formació Professional consisteix a
dotar l'IES Bendinat ¡ a l'IES Son Rullan dels recursos necessaris per al
desenvolupament dels cicles formatlus que s'indiquen en aquest conveni.
Aquests recursos consisteixen en el professorat ¡ la dotació económica per
atendre les despeses de funcionament relatives als proveiments ¡ al material
fungible necessaris per impartir els ensenyaments. L'import dels recursos
esmentats és el propi que genera el funcionament ordinari d'aquests
ensenyaments a qualsevol dels centres en que s'autoritzen, inclosa
l'asseguranca dels alumnes matriculats: no es tracta de cap despesa nova
originada pel conveni ni de cap cost addicional per a la Conselleria.

L'article 12 de l'0rdre del conseller de Presidencia de 2 de desembre de 2002,
dictada a proposta del conseller d'Hisenda ¡ Pressuposts ¡ del conseller
d'Educació ¡ Cultura, de desplegament del Decret 110/2002, de 2 d'agost, pel
qual es regula el procediment per dur a terme l'autonomia de gestió
económica dels centres docents públics no universitaris dela Conselleria
d'Educació ¡ Cultura dela comunitat autónoma de les Illes Balears (BOIB núm.
148, de 10 de desembre de 2002), assenyala que aquells convenis quela
conselleria competent en materia d'educació pugui subscriure amb
ajuntaments o altres institucions i amb empreses per realitzar els cicles en
espais diferents dels centres educatius, d'acord amb el que disposa l'article 19
del Decret 33/2001, de 23 de febrer, pel qual s'estableix |'ordenació general
dels ensenyaments de formació professional especifica a les Illes Balears,
actualment substitu'it per l'article 56 del Decret 91/2012, de 23 de novembre,
han de comportar l'assumpció de la despesa corresponent per part de la
conselleria competent en materia d'educació amb cárrec a la partida de
despeses de funcionament de centres docents.

El pressupost anual de la Conselleria d'Educació ¡ Formació Professional conté
els recursos economics per atendre el cost de I'oferta formativa anual de
formació professional, la qual inclou aquests ensenyaments. No es preveu
una partida económica per atendre específicament les despeses que genera
aquest conveni.
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4.

5.

La Conselleria d'Educació ¡ Formació Professional no ha d'abonar cap
quantitat a l'InstitutMunicipal de l'Esport de l'Ajuntamentde Palma per
atendre les despeses que originen els compromisos que assumeix.

Aquest conveni no genera, per si mateix, cap obligació económica ni per a la
Conselleria d'Educació ¡ Formació Professional ni per a l'Institut Municipal de
l'Esport de l'Ajuntamentde Palma.

Quarta
Adequació dels espais ¡ autorització de l'ús

Els técnics de la Conselleria d'Educació ¡ Formació Professional han comprovat
que els espais dels quals l'Institut Municipal de l'Esport de l'Ajuntament de
Palma autoritza l'ús són adequats ¡ suficients per al desenvolupament de les
activitats formatives de l'alumnat dels clcles indicats en aquest conveni. La

superficie de cadascun dels espais té proporció amb el nombre d'estudiants
que en faran ús ¡ Ies instal-lacions tenen les característiques necessáries per
garantir la qualitat de la formació dels alumnes. Els espais són accessiblesi
compleixen les condicions de seguretat necessáries per impartir aquests
ensenyaments.

Amb la signatura del conveni, el conseller autoritza la utilització dels espais
esmentats, d'acord amb el que preveu l'article 56 del Decret 91/2012, de 23 de
novembre, pel qual s'estableix I'ordenació general de la formació professional
del sistema educatiu en el sistema ¡ntegrat de formació professional a les Illes
Balears.

En cas que es produeixi I'addició d'instal—lacions que es preveu en la lletra a)
del punt 2 dela cláusula segona d'aquest conveni ¡ es comprovi la idoneitat
dels nous espais, se n'ha d'autoritzar l'ús mitjancant una resolució del
conseller.

Cinquena
Comissió de Seguiment

Es constitueix la Comissió de Seguiment del conveni. Aquesta Comissió ha de
fer la valoració ¡ el seguiment del funcionament correcte del conveni. A més,
pot proposar accions que puguin tenir interés comú relatives a les matéries
objecte d'aquest conveni. Igualment, és l'órgan responsable de la

interpretació ¡ la resolució de conflictes que es puguin generar amb
referéncia al conveni. Li és d'aplicació el régim jurídic dels órgans collegiats
establert en els articles 15 a 18 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de régim
jurídic del sector públic.
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2. La Comissió de Seguiment está formada per:

a) La cap del Servei d'Oferta Formativa ¡ Infraestructures de la Direcció
General de Formació Professional ¡ Ensenyaments Artistics Superiors o la

persona en qui delegui, que ha de presidir la Comissió.
b) La directora de l'IES Bendinat o la persona en qui delegui.
c) La directora de I'IES Son Rullan ola persona en qui delegui.
d) Un assessor del Servei d'0ferta Formativa ¡ Infraestructures de la Direcció

General de Formació Professional ¡ Ensenyaments Artístics Superiors, que
actua com a secretari de la Comissió.

e) El gerent de l'InstitutMunicipal de |'Esport de l'Ajuntamentde Palma, 0 la

persona en qui delegui.
]? Dos técnics de l'InstitutMunicipal de |'Esport de l'Ajuntamentde Palma

que es designin a l'efecte.

3. Aquesta Comissió s'ha de reunir, amb carácter ordinari, una vegada a l'any,
preferentment abans del mes de juliol. Es poden constituir grups de feina
amb membres de les dues parts per collaborar en les tasques de la Comissió.
Si n'és el cas, la reunió es pot fer a distancia, d'acord amb el que preveu
l'article 17 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de régim jurídic del sector públic.

Sisena
Vigéncia del conveni

2.

Aquest conveni ha d'entrar en vigor des del moment que es formalitzi, sense
perjudici que s'hi incorporin Ies actuacions duites a terme des del
comencament del curs escolar 2020-2021. L'ámbit temporal dins el qual s'han
de dur a terme les actuacions emparades pel conveni és el que s'inclou com a
dies lectius de cada curs escolar en el calendari escolar anual.

El conveni és vigent fins al 31 d'agost de 2022.

Setena
Modificació ¡ resolució del conveni

1. La modificació del conveni requereix l'acord unánime de les dues parts
signatáries.

— El conveni s'extingeix pel compliment de les actuacions que en constitueixen
l'objecte o per incórrer en causa de resolució.

Són causes de resolució del conveni, a més dela impossibilitatsobrevinguda,
legal o material, de poder dur a terme l'objecte del conveni, les que es
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preveuen en l'article 51.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de régim jurídic del
sector públic.

4. Si alguna de ¡es parts incompleix les obligacions ¡ els compromisos adquirits
d'acord amb les ciáusuies d'aquest conveni, s'ha d'actuar tal com es preveu en
l'article 51 2.5) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de régim jurídic del sector
públic.

XUUHOCD

5. Quan concorri qualsevol de les causes de resolució del conveni, la Comissió
de Seguiment establerta enla cláusula cinquena ha d'acordar com han de
continuar ¡ finalitzar Ies actuacions en curs d'execució, de conformitat amb el

que preveu l'article 52.3 dela Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de régim jurídic del
sector públic.

Vuitena
Naturalesa, régim jurídic ¡ qúestions litigioses

1. Aquest conveni té naturalesa administrativa. S'enquadra en el tipus establert
en l'article 47.2.a) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de régimjurídíc del sector
públic.

2. El seus efectes ¡ régimjurídic s'ajusten al que es disposa en el capítol VI del
títol preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre.

3. Les qúestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació, compliment,
modificació o resolució del conveni que la Comissió de Seguiment prevista en
la ciáusuia cinquena no hagi resoit s'han de sotmetre a la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Com a prova de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars.

Palma, 7 de marc de 2022

d'Educació ¡ Per l'Institut Municipal de |'Esport de
ional l'Ajuntamentde Palma

ch ¡ Cerdá Francisco Ducrós Salvá

C. del Ter, 16
07009 Palma
Tel. 971 17 78 00
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