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CONVENI DE COL-LABORACIÓ DE “TARGETA CIUTADANA”

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 te' 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, el Sr. Vicent Torres Guasch, president per acord del Ple del Consell Insular
d’Eivissa de 3 de juliol de 2015, 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 d’Eivissa (CIF 807330018) .

I, de 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 Jesus Ortuño Rodríguez, actuant en nom i representació de
l’Empresa Municipal de Transports de Palma, SA - EMT (CIF A-07152515).

ANTECEDENTS
L—D-’acord l’apartat 2.2 del conveni de collaboració signat en data ] 1 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
i

determinar el procediment de sol-licitud i l’obtenció per part dels beneficiaris, a la seva illa
de residència, de la Targeta Ciutadana a que es refereix l’apartat 2.1. del conveni de
referència.

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 d’Eivissa, 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.

LAjuntament de Palma i l’EMT— Palma estan disposats a prestar la seva col laboració per
fer eteetiva la voluntat del Govern de les IllesBalears en favor dels residents del ’illa
d’Eivissa. /"

, \ ,.f //’
Consegüentment, reconeixent——seam)uesïparts la capacitat legal necessària per formalit/ar
el present document, // _//,_/”””””” \ÍÍ? 1
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CONVENEN:
P111ne1. E l Govein de les Illes Balea1s reconeix per als residents de l’ illa d’Eivissa els per11ls
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 d’Eivissa 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 d’Eivissa en els desplaçaments des del port i

l’aeroport a Palma

Perf11
Tarifa I ar1fa

aeroport port
Resident 1 € 0,80 €

Estudiants (universitaris i de cicles de formació
professional) amb residència a Eivissa, per accedir al
transport urbà en les mateixes condicions que 110 fan
els residents de Palma

, Bitllet Tarifa Tarifa
Per111 .senztll aeroport port
Estudiant 0,45 € 067 € 0,45

Aquests imports poden variar en funció de si la persona usuària adquireix bons mensuals o
110.

Aquest quadre de tarifes és el vigent actualment (BOIB núm. 193 de 271211); BOIB
núm.7, de 14 de gener de 2016; BOIB núm. 55, de 3 de maig de 2016) i en cada moment
s’adaptarà a les tarifes que vagi aprovant l’Ajuntament 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 perfils
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 què es refereix l’apartat anterior.

El reconeixement del perfil de resident a l illa dEivissa suposa gaudir de t1“ansbo1dament
grattnt ent1e línies urbanes de l’ EMT - Palma dins els 90 minuts següents al primer

embarjc)sense
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 collaboració signat dia 11 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 sol-licituds de la Targeta
Ciutadana, l’Ajuntament de Palma i el Consell Insular d’Eivissa establiran els circuits
especials de tramitació que resultin més convenients en cada moment (veure Annex I).

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

El Consell Insular d’Eivissa haurà d’establir els terminis de revisió/caducitat de periils, als
efectes de la seva anul'lació, modiñcació 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, figurarà, a més de l’escut de l’Ajuntament de Palma, el del Consell Insular
d’Eivissa.

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 1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Sisè, El conveni s’extingirà, 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.
Quan s’exhaureixi la quantia econòmica màxima assignada pel conveni de
collaboració 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 coneixement dels jutjats i

tribunals de l’ordrejurisdiccional contenciós administratiu. /7' /
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I, com a prova de conformitat amb tot el que s’hi manifesta i convé, signen el present
Conveni de col-laboració per triplicat i a un sol efecte, en la data i al lloc de l’encapçalament,

El batle de Palma El president del CIEI El president d’EMI—Palma

Conveni autoritzat per
Decret núm AJT 201909368, de data 13/05/2019
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CONVENI DE COL'LABORACIÓ - “TARGETA CIUTADANA”

Ajuntament de Palma i Consell Insular d’Eivissa

ANNEX I

CIRCUIT DE TRAMITACIÓ

1, Les sollicituds de Targeta Ciutadana (recollida de dades) es presentaran al Consell Insular
d’Eivissa, conlbrmement al model adjunt i s’introduiran al producte informatic que, a
l’efecte, subministrarà i instalilarà l’Ajuntament de Palma amb caràcter gratuït.
El personal funcionari del Consell Insular d’Eivissa subscriurà l’imprès de solvlicitud, per
delegació de lirma del de Palma.

2. Consell Insular d’Eivissa trametrà al de Palma, mitjançant el programa informàtic, adaptat
al seu consell insular, les sol-licituds amb les seves dades i el perfil que reconeix als
interessats.

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

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

5. L’Ajuntament de Palma estamparà les targetes i les trametrà al Consell Insular d’Eivissa
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). Correspondra al Consell Insular d’Eivissa l’expedició, si
escau i en la forma que estimi oportuna, dels justiñcants de recepció personalitzats del
lliurament de cada targeta.

6. Les altes i les caducitats de perills s’establiran respecte de la data de sol'licitud i tindran
una validesa igual al període indicat pel Consell Insular d’Eivissa, en ambdós casos es
trametran a l’Ajuntament de Palma seguint el mateix procediment assenyalat a l’apartat 2.
El Consell Insular d’Eivissa facilitarà l’actualització dels perfils (caducitat, modificació o
validació) al de Palma pel procediment que s’estableix al punt segon d’aquest annex.

— Mi
A,”____________ ,_

!
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7. Els residents a l’illa d’Eivissa 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 d’Eivissa, de la mateixa manera que l’establerta al punt 2 del
present annex.

8. Les persones usuàries de la Targeta Ciutadana de l’illa d’Eivissa que vulguin donar a
conèixer incidències podran dirigir-se indistintament al Consell Insular d’Eivissa 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 dIEivissa,

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
solrlieitud 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

Ajornament \ de iïfaima Consell Insular d'Eivissa

CONVENI INTERMUNICIPAL TARGETA CIUTADANA
SOL-LICITUD

Data sol-licitud:

Número sol-licitud:

Dades del/de la sol-licitant:
Document identilicatiu:
Data naixement:
Nom:
1r llinatge:
Zn llinatge:

Adreça de residència:

Telèfon de contacte:
Adreça electrònica:

Dades del/de la representant legal del/de la menor:
Document identificatiu:
Nom:
1r llinatge:
2n llinatge:

Vigència del perfil reconegut al/a la al sol-licitant de la Targeta Ciutadana:
RESIDENT r./../..r.

L'ús de la Targeta Ciutadana s’ajusta a les normes que disposa el Decret de batlia núm. 201705488 de 22 de març (BOIB núm, 37, de 280347),
Informació bàsica sobre protecció de dades, d’acord amb el Reglament UE 2016/679, de 27 d'abril; la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, i la normativa de
desenvolupament:
Responsable Ajuntament de Palma, plaça de Cort, i\últL 1 - CP 07001 Palma (illes Balears), tel. 971 22 59 00 - 530 30 82 26, aiuntantentepatmacat
Finalitat Registre i tramitació de la sol'licitud per a permetre l'emissió, el manteniment, la utilització, l'actualització i la revocació de la Targeta Ciutadana i, si s'escau,

tractament amb linalitats estadistiques, com la realització d'enquestes voluntàries i l'enviament d'invitacions a reunions d'assistència voluntària.
Base iurldica Exercici de les competències municipals d'acord anti: la legiSlaCiÓ vigent, compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici (le poders públics,

consentiment de l'interessat,
Destinataris L’Ajuntamentcedeix als organismes autònoms i a empreses municipals vinculades a les prestacions de la Targeta Ciutadana les dades personals que figuren en aquesta

sol-licitud, d’acord amb l'article 10 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre. No es comunicaran altres dades a tercers aliens a l'Administració municipal, tret
que hi hagi obligació legal, com el compliment de l'article 23 de la Llei 39/2015, d'i (l'octubre, 0 per a l'exercici de les activitats que no realitzi directament
l'Ajuntament 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 possibles responsabilitats que se'n
conservació puguin derivar o d'acord amb les obligacions legals
Drets Es poden exercir, entre d'altres, els drets d'accés, de rectilicacio, de supressió, d'oposició, de limitació del tractament i de retirar el consentiment, d'acord amb la

normativa vigent i mitjançant escrit dirigit al responsable del tractament.
Consentiu expressament al tractament de les dades personals proporcionades per a obtenir informació sobre la qualitat dels serveis prestats
(enquestes voluntàries, invitacions a reunions ciutadanes,”)?
D Hi consent El No hi consent

Així mateix, firmant aquest document manifestau el vostre consentiment exprés al tractament de les dades personals proporcionades amb la
finalitat del registre i tramitació d'aquesta solvlicitud per a l’emissió, el manteniment, la utilització i/o la revocació de la Targeta Ciutadana, aixi
com al tractament per part d'organismes autònoms i empreses municipals vinculades a les prestacions dela Targeta Ciutadana amb les mateixes
finalitats; tot això atès que sense aquest tractament, no es pot tramitar aquesta solvlicitud relativa a la Targeta Ciutadana.

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

OFlClNES D’ATENCIÓ A LA PERSONA USUÀRIA
OAC - AVlNGUDES

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

Ode Pere Llobera, 9 — 07007 Tel. 971225900
Horari tot l’any, de dilluns a divendres, de 830 h a 14 h

OAC _ S'ARENAL
w

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'EmperadriuEugènia, 6 (Escorxador) - 07010 Tel. 971225900
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 MOlX

Cami de la Vileta, 40 (Edifici Palau d'Espons Son Moix) — 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 930 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 815 h a 17.00 h i divendres de 8,15 h a 15 h.

Juliol i fins el14 de setembre de 8.15 h a 16.00 h. f
'

Dissabtes, diumenges i festius tancat. /\ )
Horari de caixa de 8.15 h a 14,30 h. / /
Teléfon d’atenció al públic 971214444 /twain " "

TEL. D’ATENCIÓ\A LA PERSONA USUÀRlA DE TARGETA CIUTADANA 971225590


