
Ajuntament . cita Patum CONSELL INSULAR
DE MENORCA

A la ciutat de Palma, a 13 de maig de 2019

REUNITS

/ D’una part, el Sr. Antoni Noguera Ortega, batle de l’Ajuntament de Palma, en exercici de
les facultats que té atribuïdes en virtut de l’article 124 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, actuant en nom i representació de l’Ajuntament de
Palma (CIF P-07040001), assistit pel secretari adjunt, Sr. Miquel BallesterOliver.

D’una altra, la Sra. Susana Mora Humbert, presidenta per acord del Ple del Consell Insular
de Menorca reunit en sessió extraordinària de 7 de juliol de 2017, en virtut de les atribucions
que li confereixen l'art. 9.2.q de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, i els
articles 34 i 43.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, que regula les bases de règim local, actuant
en nom i representació del Consell Insular de Menorca (CIF 807330021).

N l’altra, el Sr. Joan Ferrer Ripoll, president de l’empresa pública EMT—Palma, en
exercici de les facultats que te' atribuïdes en virtut de l’acord del Consell d’Administració de
l’EMT—Palmade data 23 de juny de 2011, elevat a escriptura pública en data 14 de juliol de
2011 davant el Notari Maria Jesús Ortuño Rodríguez, actuant en nom i representació de
l’Empresa Municipal de 'l’ransports de Palma, SA — EMT (CIF A—07152515).

\“[ VlANTECEDENTs
\. :D’acord l’apartat 2.2 del conveni de col-laboració signat en data 11 de juny de 2018 entre la

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat del Govern de les Illes Balears, l’Ajuntament de
“, Palma i l’empresa municipal EMT ——Palma, i en compliment de la disposició addicional
cinquena de la Llei de capitalitat de Palma, l’Ajuntament de Palma ha de subscriure amb

__

/

cada un dels consells insulars de Menorca, d’Eivissa i de Formentera els acords que han de
l» . , . , . . , _ . . .
i determinar el procediment de SOl'llCllud 1 l’obtencro per part dels beneircraris, a la seva illa
l\ ’
Jide

residència, de la Targeta Ciutadana a que es refereix l’apartat 2.1. del conveni de
deferència.

/ MANIFESTEN QUE:
El Govern de les Illes Balears subvencionarà el transport urbà col-lectiu de viatgers que
presta l’EMT a Palma, respecte dels residents de l’illa de Menorca, amb les mateixes
condicions que l’Ajuntament de Palma te' establertes per als seus residents, a traves de les
possibilitats que ofereix la tecnologia aplicada a la Targeta Ciutadana.

L’Ajuntament de Palma i l’EMT — Palma estan disposats a prestar la seva collaboració per
fer efectiva la voluntat del Govern de les Illes Balears en favor dels residents de l’illa de
Menorca.

\ u v ’ = \ - -

Conseguentment, reconeixent—se ambdues parts la capacitat legal necessaria per formalitzar
el present document,

K ,,_\
1
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CONVENEN:

P1i1r1e1. El Govem de les Illes Balears 1econeix pe1 als 1esidents de l’illa de Meno1ca els
per 1115 següents.

- Resident (en els desplaçaments des del port i l’aeroport a Palma)

. Estudiant (universitaris i de cicles de formació professional).

S’aplicaran a la persona usuària de la Targeta Ciutadana amb perfil reconegut pel Consell
Insular de Menorca les mateixes tarifes que les establertes al quadre tarifari de línies urbanes
de l’EMT per als residents a Palma, vigent en cada cas i que actualment són:

Residents de Menorca en els desplaçaments des del
port i l’aeroport a Palma

Perfil Tarita I ar1fa

aeroport port
Resident 1 € 0,80 €

Estudiants (universitaris i de cicles de formació
professional) amb residència a Menorca, per accedir al
transport urbà en les mateixes condicions que ho fan
els residents de Palma

“ Bitllet Tarifa TarifaPerfil .senzdl aeroport port
Estudiant 0,45 € 0,67 € 0,45

Aquests imports poden variar en funció de si la persona usuària adquireix bons mensuals ()(,[\\1\ 119.
. ,\“- ” '

Í quest quad1e de tatifes es el vigent actualment (BOIB 11t’1n1.193 de 27.1211); BOIB
Í núm7 de 14 degener de 2016; BOIB núm 55, de 3 de maig de 2016) i en cada moment

(\\? sadapta1à a les tatiIes que vagi aprovant lAjuntament de Palma.

"

Segon. L’EMT - Palma es compromet a acceptar les cancel-lacions (pagament de tiquets)
que es realitzin a la seva flota a traves de la Targeta Ciutadana, reconeixent els perñls
esmentats i aplicant, consegüentment, el règim de tarifes específic d’aquells.
A l’efecte, l’Ajuntament de Palma introduirà la modificació del programari de Targeta
Ciutadana que permeti reconèixer els perfils a que es refereix l’apartat anterior.
El reconeixement del perfil de resident a l’illa de Menorca suposa gaudir de transbordament
gratuït entre línies urbanes de l’ EMT - Palma dins els 90 minuts següents al primer
embarcamengïssnse cap cost a facturar. //
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Tercer. En tot el que no preveu aquest conveni, hom s’ajustarà a l’establert en el conveni
de col-laboració signat dia II de juny de 2018 entre el Govern de les Illes Balears,
l’Ajuntament de Palma i l’EMT, el que disposa el Decret de Batlia núm, 201705488, de 22
de març de 2017, TARGETA CIUTADANA: Normes sobre sol-licitud d’emissió i ús (BOIB
núm. 37, de 28 de març), i altra normativa que es dicti en el futur a l’efecte.

Això no obstant, per facilitar i agilitar la tramitació de les sollicituds de la Targeta
Ciutadana, l’Ajuntament de Palma i el Consell Insular de Menorca establiran els circuits
especials de tramitació que resultin me's convenients en cada moment (veure Annex I).

El Consell Insular de Menorca proposarà el sistema que consideri més adequat per acreditar
els perlils que associa als seus residents, el qual serà reconegut per l’Ajuntament de Palma,
que no assumirà cap responsabilitat sobre la seva procedència o improcedència.

El Consell Insular de Menorca haurà d’establir els terminis de revisió/caducitat de per'l'rls, als
efectes de la seva anul-lació, modificació o validació, així com el sistema que adopti per
facilitar la informació adequada a l’Ajuntament de Palma per a la seva incorporació als
aplicatius informàtics.

La determinació dels circuits especials de tramitació i gestió s’annexarà al present Conveni.

Quart. A les sol-licituds de targetes ciutadanes expedides com a conseqüència del present
Conveni, Iigur'arà, a més de l’escut de l’Ajuntament de Palma, el del Consell Insular de
Menorca.

Cinquè. Aquest Conveni te una vigència de dos anys, comptadors des de l’endemà de la
signatura del conveni de col-laboració entre el Govern de Illes Balears, l’Ajuntament de
Palma i l’EMT, amb possibilitat de pròrroga, d'acord amb el que estableix l’article 49 h de la
Llei 40/2015, de I de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Sisè. El conveni s’extingira, a més del compliment de la seva vigència, per les següents
causes:

- Si transcorre el termini de vigència sense acordar-ne una pròrroga.
— Per acord mutu de les parts.
- Per incompliment de les condicions establertes al Conveni.
TJQuan s’exhaureixi la quantia econòmica maxima assignada pel conveni de

col—laboració signat amb el Govern de les Illes Balears.

Setè. El present conveni te' naturalesa administrativa dels contemplats a la Llei 9/2017, de 8

de novembre, de contractes del sector públic, quedant exclòs del seu àmbit d’aplicació i es
regirà pels seus propis termes i condicions. Les qüestions litigioses que es suscitin en quant a
la interpretació i execució del present conveni es sotmetran

al/co/neñe/ment
dels jutjats i

tribunals de l’ordre jurisdiccion óntenciós administratiu
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I, com a prova de conformitat amb tot el que s’hi manifesta i conve', signen el present
Conveni de collaboració per triplicat i a un sol efecte, en la data i al lloc de l’encapçalament,

El ballèdc Palma/"
i

La presidenladel CIM El pmsrdenuí’palma

//\nl0niNogiiera Ortega

Conveni autoritzat per
Decret núm AJT 201909343, de data 10/05/2019
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CONVENI DE COI/LABORACIÓ — “TARGETACIUTADANA”

Ajuntament de Palma i Consell Insular de Menorca

ANNEX I

CIRCUIT DE TRAMITACIÓ

1. Les sol-licituds de Targeta Ciutadana (recollida de dades) es presentaran al Consell Insular
de Menorca, conformement al model adjunt i s’introduiran al producte informàtic que, a
l’efecte, subministrarà i instal-larà l’Ajuntament de Palma amb caràcter gratuït.
El personal funcionari del Consell Insular de Menorca subscriurà l’imprès de sol'licitud, per
delegació de firma del de Palma.

2. Consell Insular de Menorca trametrà al de Palma, mitjançant el programa informàtic,
adaptat al seu Consell Insular, les sol-licituds amb les seves dades i el pCI'IIl que reconeix als
interessats.

3. Així mateix, es tramitaran davant el Consell Insular de Menorca la renovació i modiiicació
de perfils amb la posterior activació del perfil a la targeta, a qualsevol punt de Targeta
Ciutadana de l’Ajuntament de Palma (Annex II).

4, Les sol-licituds de reposició per deteriorament, pèrdua i sostracció amb denúncia, es
sol-licitaran davant l’Ajuntament de Palma.

5. L’Ajuntament de Palma estamparà les targetes i les trametrà al Consell Insular de
Menorca perquè les entregui a la persona interessada.
La remissió de noves targetes per l’Ajuntament de Palma anirà acompanyada d’un únic
document (relació de targetes), Correspondrà al Consell Insular de Menorca l’expedició, si
escau i en la forma que estimi oportuna, dels justiticants de recepció personalitzats del
lliurament de cada targeta.

>B\Les altes i les caducitats de perfils s’establiran respecte de la data de sol-licitud i tindran
_; unaçvalidesa igual al període indicat pel Consell Insular de Menorca, en ambdós casos es
trametran a l’Ajuntament de Palma seguint el mateix procediment assenyalat a l’apartat 2.

El Consell Insular de Menorca facilitarà l’actualització dels perfils (caducitat, modiíicació o
validació) al de Palma pel procediment que s’estableix al punt segon d’aquest annex.
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7. Els residents a l’illa de Menorca que ja fossin titulars de la Targeta Ciutadana, expedida
abans de la data del present Conveni, hauran de presentar la sol-licitud de reconeixement de
perfil davant el Consell Insular de Menorca, de la mateixa manera que l’establerta al punt 2
del present annex

8. Les persones usuàries de la Targeta Ciutadana de l’illa de Menorca que vulguin donar a
conèixer incidències podran dirigir-se indistintament al Consell Insular de Menorca o
l’Ajuntament de Palma. Aquest assumirà en ambdós casos la informació sobre les
reclamacions, llevat del supòsit que es refereixin a reconeixements de perfil, que assumirà el
Consell Insular de Menorca.

9. En tot el que preveu el present annex, hom s’ajustarà al que disposa el Decret de Batlia
núm. 201705488, de 22 de març de 2017, TARGETA CIUTADANA: Normes sobre
sol-licitud d’emissió i ús (BOIB núm. 37, de 28 de març), i altra normativa que en el futur es
dicti a l’efecte.

Palma, 13 de maig de 2019
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ANNEX I

Ajtti'itaiiicnt 0555 Palma Consell Insular de Menorca

CONVENI INTERMUNICIPAL TARGETA CIUTADANA
SOL-LlCITUD

Data sol-licitud:

Número sol-licitud:

Dades del/de la sol-licitar":
Document identilieatiti:
Data naixement:
Nom:
lr llinatge:
2n llinatge:

Adreça de residència:

'l’elctbu de contacte:
Adreça electrònica:

Dades del/de la representant legal del/de la menor:
Document identificatiu:
Nom:
lr llinatge:
2n llinatge:

Vigència del perfil reconegut alla la al sol-licitant de la Targeta Ciutadana:

lelSlDlSN'l’ ../../....

L’ús de la Targeta Ciutadana 5” la a les normes que disposa el Decret de batlia nt'tm. 20l705488 de 22 de març (BOIB núm. 37, de 280317).
Informació bàsica sobre prntccmó de dades, d’acord amir el Reglament UE 2016/679, de 27 d’abr a Llei Orgànica 3/2018. de 5 de desembre, i la normativa
de desenvolupanmit:
Responsable Ainntanient de Palma, plaça de Cort, in'rin. ] — CP 0700l Palma (Illes Balears), tel. 971 22 59 00 — 630 30 82 26, aiunianienttlòpalmacai
Finalitat Registre i tramitació de la sulrlicitud pera permetre l’emissió. el manteniment, la utilització, l’actualització i la revocació de la Targeta Ciutadana i.

si s’escau, tractament amb finalitats estadístiques, com la realització d’enquestes voluntàries i l’enviament (l’invitacicns a reunions d'assistència
volun ria.

Base jurídica Exercici de les competències municipals d'acord amb la legislació vigent, compliment d'una missió realitzada en iiiteiòs públic o en l'exercici de
poders públics, consentiment de l’interessat,

Destinataris L’Ajuntament cedeix als organismes autònoms i a empreses municipals vinculades a les prestacions de la Targeta Ciutadana les dades personals que
ñgnren en aquesta sot-licitud, d’acord amb l'article 10 del Reial Decret 1720/2007, de ll de desembre. No es comunic an altres dades a turc s
aliens a l’Administració municipal, tret que hi hagi obligació legal, com el compliment de l’article 28 de la Llei 39/2015, d'l d’octubre, 0 per a
l’exeicici de les activitats qtic no realitzi directament I’Aitintament i estiguin regulades per contracte 0 conveni.

Termini de Les dades es mantindran durant el temps necessari per a complir la finalitat per a la qual s’han obtingut i per a determinar les possihles
consumació responsabilitats que se’n puguin derivar o d’acord amb les obligacions legals.
Drets lis poden exercir, entre d'altres, els drets d’accés, de rectiticació, de supressió, d'oposició, de limitació del tractament i de retirar el consentiment,

d'acord amb la normativa vigeitt i mitiançant escrit dirigit al responsable del tractament.
Consentiti expressament al tractament de les dades personals proporcionades per a obtenir informació sobre la qualitat dels serveis prestats
(enquestes voluntàries, invitacions a reunions cititadaues...)'.7
El lli consent El No hi consent

Així mateix, l'rrniaiit aquest document inanil'estau el vostre consentiment exprés al tractament de les dades personals propürcionadcs amb la finalitat
del registre i tramitació d’aquesta sol-licitud per a l’eni el manteniment, la utilització i/o la revocació de la 'gcta Ciutadana, aixi com al

tractament per part d’organismes autònoms i empreses mtintetpals vinculades a les prestacions de la laigcta Cititadaria amb les mateixes liiialitatsl
tot això atès qtie sense aquest tractament, no espot tramitar aquesta sel-licitud relativa a la Targeta Ciutadana,

Firma del/de la He rebut
El/la funcionari/ària

mi lit
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ANNEX II

OFICINES D’ATENCIÓ A LA PERSONA USUÀRlA
OAC - AVINGUDES

Av. de Gabriel Alomar, 18 - 07006 Tel. 971225900
Horari tot l’any, de dilluns a divendres, de 8.30 h a 14 h

Horari ampliat d’octubre a maig, de dilluns a dijous, de 8.30 h a 17 h

OAC - CORT

Pl. de Santa Eulàlia, 9 — 07001 Tel. 971225900
Horari tot l’any, de dilluns a divendres, de 8.30 h a 14 h

OAC - PERE GARAU

C. de Pere Llobera, 9 « 07007 Tel. 971225900

Horari tot l'any, de dilluns a divendres, de 8.30 h a 14 h

OAC - S'ARENAL
Av. d’Amèrica, 11 Arenal » 07600 Tel. 971225900
Horari tot l’any, de dilluns a divendres. de 8.30 h a 14 h

OAC - S’ESCORXADOR

C. de l’Emperadriu Eugènia, 6 (Escorxador) - 07010 Tel. 971225000
Horari tot l'any, de dilluns a divendres, de 8.30 h a 14 h

OAC — SANT AGUSTÍ

C. de Margaluz, 30 Sant Agustí — Cala Major - 07015 Tel. 971225900

Horari tot l’any, de dilluns a divendres, de 8.30 h a 14 h

OAC — SANT FERRAN

Av. de Sant Ferran, 42 (edif. de la Policia Local) « 07013 Tel. 971225900

Horari tot l'any, de dilluns a divendres, de 8.30 h a 14 h

OAC — SON FERRlOL

Av. del Cid, 8 Son Ferriol - 07198 Tel. 971225900
Horari tot l’any, de dilluns a divendres, de 8.30 h a 14 h

OAC — SON MOIX

Camí de la Vileia, 40 (Edifici Palau d'Esports Son lvloix) — 07011 Tel. 971225900
Horari tot l'any, de dilluns a divendres, de 8.30 h a 14 h

Horari ampliat d’octubre a maig, de dilluns a dijous, de 9,30 h a 17 h i divendres, de 9 h a 14 h

EMT — EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS
C. de JosepAnselm Clavé. 5 - 07002 \
Horari de dilluns a dijous de 8.15 h a 17.00 h i divendres de 8.15 h a 15 h. fí?Juliol i ñns el 14 de setembre de 8.15 h a 16.00 h.

,

Dissabtes, diumenges i festius tancat.
Horari de caixa de 8.15 h a14.30 h.

Teléfon d'atenció al públic 971214444

k/“W
TEL. D’ATENCIÓ A LA PERSONA USleRIA DE TARGETA CIUTADANA 971225590

U,,


