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ACTUACIONS MUNICIPALS EN MATÈRIA DE CONSERVACIÓ,
MANTENIMENT I VIGILÀNCIA DELS CENTRES ESCOLARS
Comissió Municipal de Conservació i Manteniment
Regidoria d’Educació
FONAMENTS

“A Espanya les competències educatives es reparteixen entre l’Estat i les Comunitats
Autònomes, corresponen al primer la normativa bàsica educativa i l’educació a
l’exterior, i a les Comunitats Autònomes el desenvolupament de la normativa estatal i
la gestió del sistema en els seus àmbits territorials respectius, fins al moment
l’administració local no té un paper destacat en l’educació formal” (Frías del Val, 2007).
Els Ajuntaments són titulars del domini públic dels centres docents públics d’educació
infantil i primària existents al territori nacional, si bé, el destí de tals edificacions no
podrà modificar-se per destinar-se a altres usos sense l’aprovació de l’administració
educativa. Els Ajuntaments tenen atribuïdes competències en la vigilància del
compliment de l’escolaritat obligatòria i han de vigilar, conservar i mantenir els edificis
destinats a centres docents on es desenvolupen ensenyaments d’educació infantil,
primària i educació especial, i a més, venen assumint les despeses derivades
d’aquesta funció.

COMISSIÓ TÈCNICA DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE CENTRES

Les Regidories d’Educació i Urbanisme (Obres) desenvolupen les competències que
en matèria de Centres Escolares té assignades l’Ajuntament d’Eivissa. Per aquest
motiu i amb la finalitat d’implementar les intervencions es va crear la Comissió de
Conservació i Manteniment de Centres Escolars. Aquesta comissió es reuneix amb
una periodicitat setmanal on s’analitzen totes les demandes dels equips directius dels
centres que es realitzen a través de la seu electrònica municipal i es aquí on es donen
respostes, planifiquen i executen les accions. Si escau comunica a l’IBISEC les
deficiències dels centres escolars.
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MARC NORMATIU

LLEI

27/2013,

DE

27

DE

DESEMBRE,

DE

RACIONALITZACIÓ

I

SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL.
L’article 25 queda redactat de la manera següent:
n) Participar en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria i cooperar amb
les administracions educatives corresponents en l’obtenció dels solars necessaris per
a la construcció de nous centres docents. La conservació, el manteniment i la
vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d’educació infantil,
d’educació primària o d’educació especial.

LLEI ORGÀNICA 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
Disposició addicional quinzena. Municipis, corporacions o entitats locals.
2. La conservació, el manteniment i la vigilància dels edificis destinats a centres
públics d’educació infantil, d’educació primària o d’educació especial corresponen al
municipi respectiu. Aquests edificis no es poden destinar a altres serveis o finalitats
sense autorització prèvia de l’Administració educativa corresponent.

DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES

Per tal de desenvolupar les competències pròpies en matèria d’educació l’Ajuntament
d'Eivissa disposa dels següents recursos/serveis:
•

Comissió tècnica de conservació de centres escolars
Formada pel Cap de Servei d’Educació, Arquitecta tècnica, Enginyer tècnic i
personal administratiu. Té com a finalitat la coordinació i execució de les
accions en matèria de manteniment i conservació de centres escolars.

•

Servei de manteniment i vigilància de centres escolars
Cada centre educatiu públic disposa d’un Auxiliar de Serveis (9 bidells) a
jornada

completa,

per

desenvolupar

petites reparacions,

manteniment

d’instal·lacions i vigilància, a més d’un oficial de primera.
•

Servei de neteja
Els centres escolars disposen d’una operaria de neteja, aquells que tenen dues
línies disposen de 2 netejadores (15 treballadores)
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DESPESES I INVERSIONS EN MATÈRIA D’EDUCACIÓ

•

Despeses Comissió Tècnica – Inversions en manteniment:

111.996,37 € aprox.

•

Servei de manteniment i vigilància – 9 Bidells*

233.854,82 € aprox.

•

Servei de neteja – 15 treballadores**

372.160,20 € aprox.

•

Altres inversions

•

Despeses energètiques centres escolars

160.000,00 € aprox.

•

Inversió pendent setembre – desembre 2018:

30.000,00 € aprox.

3.833.11 € aprox.

TOTAL INVERSIÓ 911.844,45 € aprox.
*

Valoració del cost laboral genèric sense retribucions individuals (triennis, ajudes...)

**

Valoració del cost laboral genèric sense retribucions individuals (triennis, ajudes...), no es
comptabilitza material de neteja.

INVERSIONS APROXIMADES PER CENTRES EDUCATIUS

89.236,97 €
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CEIP POETA VILLANGOMEZ TOTAL INVERSIÓ 63.923,31 €
CEIP POETA VILLANGOMEZ INVERSIÓ

25.983,82 €

30.000 €

24.811 €

25.000 €
20.000 €

13.128,81 €

15.000 €
10.000 €
5.000 €
0€

INVERSIONS

BIDELLS

NETEJA

Inversions més rellevants: Reparació dels banys, reparació de portes d’infantil i
primària, reparació del sostre d’aula d’anglès. Sistema antiincendis. Nou tanc de
gasoil.

CEIP CAN CANTÓ TOTAL INVERSIÓ 62.397,78 €
CEIP CAN CANTÓ INVERSIÓ

25.983,82 €

30.000 €

24.811 €

25.000 €
20.000 €
15.000 €

11.603,28 €

10.000 €
5.000 €
0€

INVERSIONS

Inversions més rellevants:

BIDELLS

NETEJA

Reparació de vidres, reparació del terra de l’aula

modular, reparació de l’enllumenat de secretaria, canvi d’un aula de planta baixa.
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CEIP CAS SERRES TOTAL INVERSIÓ 59.724,99 €
CEIP CAS SERRES INVERSIÓ

25.983,82 €

30.000 €

24.811 €

25.000 €
20.000 €
15.000 €

8.930,49 €

10.000 €
5.000 €
0€

INVERSIONS

BIDELLS

NETEJA

Inversions més rellevants: Creació d’una desaigua al pati d’educació infantil, obra al
despatx de direcció, reparació de la porta d’entrada a l’escola.

CEIP PORTAL NOU TOTAL INVERSIÓ 58.818,16 €
CEIP PORTAL NOU INVERSIÓ
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

€
€
€
€
€
€
€
€
€

25.983,82 €

24.811 €

8.023,66 €

INVERSIONS

BIDELLS

NETEJA

Inversions més rellevants: Reparació de lames de persianes, reparació del bany de
l’aula sensorial, substitució de claus de pas d’aigua, realització d’un magatzem al pati,
reparació del sistema de calefacció.
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CEIP CAN MISSES TOTAL INVERSIÓ 89.236,97 €
CEIP CAN MISSES INVERSIÓ

49.621 €

50.000 €
40.000 €

25.983,82 €

30.000 €
20.000 €

13.631,79 €

10.000 €
0€

INVERSIONS

BIDELLS

NETEJA

Inversions més rellevants: Reparació del mur i la tanca exterior del pati de l’escola,
reparació porta aula multiusos, pintura biblioteca, instal·lació de finestra a l’aula de
musica, substitució de Carpentària d’alumini .

CEIP SA GRADUADA TOTAL INVERSIÓ 94.239,10 €
CEIP SA GRADUADA INVERSIÓ

49.621 €

50.000 €
40.000 €
30.000 €

25.983,82 €
18.633,92 €

20.000 €
10.000 €
0€

INVERSIONS

Inversions més rellevants:

BIDELLS

NETEJA

Reparació del sistema de protecció antiintrussió,

reparació de la porta de seguretat primera planta, reparació reixa del pati exterior.
.
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CEIP SA JOVERIA TOTAL INVERSIÓ 89.951,59 €
CEIP SA JOVERIA INVERSIÓ

49.621 €

50.000 €
40.000 €

25.983,82 €

30.000 €
20.000 €

14.346,41 €

10.000 €
0€

INVERSIONS

BIDELLS

NETEJA

Inversions més rellevants: Eliminació dels bancs pati d’infantil, subministrament de
contenidors i aparca bicicletes, reparació de caseta del pati, reparació d’entrada a
cuina, reparació canonada de pluvials al pati, reparació del sistema de reg.

CEIP BLANCA DONA TOTAL INVERSIÓ 86.615,27 €
CEIP BLANCA DONA INVERSIÓ

49.621 €

50.000 €
40.000 €

25.983,82 €

30.000 €
20.000 €

11.010,09 €

10.000 €
0€

INVERSIONS

BIDELLS

NETEJA

Inversions més rellevants: Construcció de l’escocell per l’arbre de l’entrada, canvi
del gronxador del pati, Reparació de la porta d’entrada al centre, construcció d’una
rampa a l’aula multisensorial. Substitució d’urinaris al bany d’infantil.
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CEIP SA BODEGA TOTAL INVERSIÓ 88.293,10 €
CEIP SA BODEGA INVERSIÓ

49.621 €

50.000 €
40.000 €

25.983,82 €

30.000 €
20.000 €

12.687,92 €

10.000 €
0€

INVERSIONS

BIDELLS

NETEJA

Inversions més rellevants: Reparació de la porta d’entrada al centre. Reparació del
banys del gimnàs, reparació intèrfon, reparació del sistema de protecció antiincendis,
reparació bany infantil, reparació porta d’alumini educació primària, eliminació d’arbres
al pati de l’escola.

MATERIALS VARIS
Provisió de materials i noves eines per les diferents tasques que duen a terme els
bidells escolars
INVERSIÓ: 3.833.11 €

CENTRES EDUCATIUS – LÍNIES EDUCATIVES

1 Línia

2 línies

CEIP CAS SERRES

CEIP BLANCA DONA

CEIP PORTAL NOU

CEIP CAN MISSES

CEIP CAN CANTÓ

CEIP SA JOVERIA

CEIP POETA VILLANGOMEZ

CEIP SA BODEGA
CEIP SA GRADUADA
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MÉS INFORMACIÓ

REGIDORIA D’EDUCACIÓ
AJUNTAMENT D’EIVISSA
Carrer de Canàries, 35
Edifici CETIS, 1er pis
07800 Eivissa
Tel. 971 39 75 57
educacio@eivissa.es
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