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ACORD DE COL.LABORACIO ENTRE EL CENTRE INTEGRAT DE FORMACIO
pRoFEssroNAL ¡u¡¡Ípen SERRA r l'Á¡ururAMENT DE BuNyoLA

Bunyola, a 8 de març de 2O23

REUNITS

D'una patr, MANEL ARAGONÉS ALBERO, amb DNI 73767828C, en qualitat de
director i representant legal del CENTRE INTEGRAT DE FORMACIó
PROFESSIONAL JUNÍPER SERRA (d'ara endavant, CIFPJS), amb NIF SO71B09oD
i domicili al Camí Son Cladera, 20.07009. Palma, Illes Balears

D'una altra part, ANDREU BUJOSA BESTARD, amb DNI 43091450F que actúa en
nom i representació del ATUNTAMENT DE BUNYOLA (d'ara endavant AB) amb
CIF P07010008 i domicili a Sa Plaça, 4. 07LLl. Bunyola, Illes Balears

Convençudes de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de
cooperació entre ambdues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions,

EXPOSEN

Que el CIFPJS té com a missió millorar el nivell formatiu del nostre entorn social,
cooperar amb les persones en avançar en l'adquisició de competències i en la
formació al llarg de la vida icol.laborar amb el canvi del model productiu.

Que el CIFPJS en el marc del seus valors de millora continuada i compromís amb
l'entorn, treballa per I'establiment de sinèrgies amb altres institucions i teixit
productiu amb I'objectiu d'oferir una formació professional d'alta qualitat que

optimitzi els recursos disponibles i agregui valor i qualitat als ensenyaments que
ofereix.

Que el CIFPJS en tant que centre de referència a Balears en l'àmbit de la Formació
Professional en la família d'Imatge iSo (i per tant en les àrees de ll.luminació,
Realització d'Espectacles i Esdeveniments, Realització Audiovisual, So, Regiduria
Escènica i àrees connexes) està interessat en col.laborar en diversos projectes,
accions i activitats amb el AB.

Que el AB, és una institució pública i està interessat, mitjançant la Regidoria de
Medi Ambient iCultura, en col.laborar en diversos projectes iaccions de
col'laboració amb el CIFPJS.

Ambdues institucions consideren que per a una millor consecució dels fins
convergents exposats és necessari un enteniment icol.laboració, motiu pel qual es
firma uest acord de col.laboració marc amb les bases següents:
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Primera. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes culturals conjunts i

l'intercanvi i la cooperació en els camps de la docència, formació d'estudiants i

professorat, difusió, divulgació i investigació, en els termes que s'acordin de forma
específica així com I'adaptació als canvis socio-tecnològics, especialment en un
entorn d'alta volatilitat on es fa més necessari que mai la integració de les
tècniques i arts musicals, la dansa, els espectacles i els audiovisuals.

Tant el CIFPJS com el AB coincideixen en la necessitat de fomentar I'assistència
dels estudiants a espectacles teatrals, ja que és una part fonamental de la
formació de qualsevol futur professional de les arts escèniques.

També coincideixen en la necess¡tat de fomentar la formació de professionals
tècnics qualificats de grau mitjà i superior que garanteixin els recursos humans
necessaris per al futur i la projecció de les arts musicals, escèniques i audiovisuals
a les Illes Balears.

Altrament, ambdues institucions públiques veuen clar l'oportunitat d'optimització de
recursos públics que suposa compartir recursos humans, infraestructures i recursos
tècnics per a la consecució de llurs objectius culturals, sempre perseguint
I'excel.lència i la millora contínua en la qualitat de I'ensenyament.

Per altra banda les dues institucions consideren molt positiu generar un espai de
presentació dels treballs dels alumnes en els últims cursos en un entorn
professional i reconegut, que visibilitzi aquestes tasques als veïnats del municipi.

Així mateix ambdues institucions públiques, manifesten l'alt valor dels
enregistraments professionals en vídeo/àud io tant d'esdeveniments individuals com
col.lectius de les activitats del AB per a la millora cultural i professional tant del
propi alumnat com per a la conservació documental en un arxiu videogràfic
d'aquests actes i esdeveniments culturals.

El CIPFJS proposa al AB cercar fòrmules de col.laboració per augmentar la
presència de l'alumnat com a espectador i potencial creador i col'laborador en
l'àmbit de la música, la dansa, els espectacles i les arts audiovisuals, millorant el
seu coneixement sobre el funcionament d'un espai de representació públic i tenir
una primera experiència pràctica sobre un escenari de característiques tècniques
professionals.

Segona. Àrees de cooperació
La cooperació es desenvoluparà entorn les àrees convergents i d'interès comú per a
ambdues institucions com són:

O Participant d'activitats entorn a la programació del AB.
O Fent que el AB pugui disposar d'enregistraments audiovisuals de qualitat

professional tant per a les seves exhibicions com en altres àmbits culturals.
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O Creant vincles previs entre l'alumnat del CIFPJS i els tècnics i artistes que
actuin al Teatre Rafel Ramis de Bunyola. ¡

O Possibilitant un espai de mostra del treball acadèmic, concretament dels
tallers escènics als alumnes del CIFPJS.

a Establint sinèrgies entre ambdues institucions per a la difusió i publicitació en
les respectives xarxes socials d'obres culturals i esdeveniments escènico-
audiovisuals, tant del CIFPJS com del AB .

O El AB es podrà beneficiar de l'experiència tècnica i infraestructura del CIFPJS,

així com de la qualificació professional de l'alumnat d'Imatge i So,
possibilitant el CIFPJS que l'alumnat pugui realitzar pràctiques
d'enregistrament, producció i postproducció de d'obres escèniques a petició
del AB, que seran cedides íntegrament al AB per a la promoció, difusió en
Xarxes Socials i altres espais memorials.

O El CIFPJS facilitarà la integració al curriculum dels diferents cicles d'imatge i

so de les activitats d'enregistrament i postproducció de les activitats culturals
de l?B que aixís'acordin.

Tercera. Compromisos que assumeixen les paÉs:

Compromisos del CIFP Juníper Serra

o El CIFPJS es compromet a donar difusió i fer partícip al seu alumnat de la
programació iactivitats culturals del AB, comunicant iconvocant al col'lectiu
d'estudiants a assistir als espectacles i a les activitats complementàries que es
programen.

O El CIFPJS es compromet a realitzar 2 jornades (dies de gravació multicàmera)
per als esdeveniments que el propi AB determini i comuniqui en un mínim de 30
dies d'antelació al CIFPJS. Aquesta gravació inclou la pre-produccuó, producció i

post-producció audiovisual.

O El CIFPJS es compromet a fer bon ús dels espais seguint les condicions que

marqui el AB.

O Es compromet a gestionar les activitats dins el Teatre en el seu conjunt amb la
màxima rigorositat respectant horaris, calendarització i pla de producció,
sempre supervisant les activitats dels alumnes per un professor responsable.

O El CIFPJS es compromet a col.laborar activament en la producció de vídeos i

altre material audiovisual, de manera puntual i amb la convenient planificació,
mentre tenguin cabuda curricular als estudis dels Cicles d'Imatge i So i es faci la
petició amb un mínim de 30 dies,
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Compromisos del AB

O Cessió del Teatre Rafel Ramis, un cop a l'any per la realització d'una obra
teatral, escènica o de característiques mixtes produida pel CIFPJS. Aquesta
podrà incloure la presència de públic aportat pel CIFPJS o del AB.

O Facilitació, per acord entre ambdues institucions, a realitzar projectes i obres
escènico-audiovisuals tant al AB, com al Plató de TV del CIFPJS o en altres
localitzacions.

O Informar puntualment al CIFPJS dels esdeveniments i activitats que el AB obre
el públic o bé que pot obrir als estudiants d'Imatge i So.

a El AB es compromet a fer constar cada activitat que es generi de la
col.laboració entre el AB i el CIFP als seus mitjans de difusió (web, xarxes
socials, fullets impresos, notes informatives,...).

Quarta. Vigència i durada

El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té vigència de 18 mesos
des del moment de la firma. Es renovarà automàticament pel mateix període si dos
mesos abans de la data d'acabament cap de les dues parts no comunica a l'altra la
voluntat contrària.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data
indicats el present acord de col'laboració en dos exemplars.

I en prova dê conformitat, ambdues parts signen el present acord per duplicat i a
un sol efecte, en els llocs i les dates que figuren.

Juníper ra I'Ajuntament de Bunyola

Ma osa Bestard
Director Batle
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