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TARGETA CIU'1“ADANA

ADDENDA AL CONVENI INTERMUNICIPAL AMB L'AJUNTAMENT DºANDRA'I'X

A la ciutat de Palma, a 5 de juliol de 2018

REUNITS
Dºuna part, el Sr. Antoni Noguera Ortega, amb el DNI núm. de la corporació
municipal, en exercici de les facultats que té atribui'des en virtut de lºarticle 124 de la Llei
7/1985, de 2 d"abril, reguladora de les bases del régim local, aetuant en nom i representació
de l"A_iuntament de Palma (CIF P—07040001), en la seva condieió de batle — president de la
corporaeió municipal, assistit pel secretari adjunt, Sr. Miquel BallesterOliver.

D”una altra, la Sra. Katia F.L. Rouarch amb el NIE núm. de la corporaeió
municipal… en exereici de les facultats que té atribui'des en virtut de l“article 21 de la Llei
7/l985, de 2 dºabril, reguladora de les bases del rógim local, aetuant en nom i representació
de l*Ajuntament d”Andratx (CIF P—0700500B ), en la seva condició de batlessa — presidenta
de la corporaeió municipal.

I, de lºaltra. el Sr. Joan Ferrer Ripoll, amb el DNI núm .
. , dºaquesta entitat en

exercici de les facultats que te atribui'des virtut de l'aeord del Consell clºAdministració de
l'EMT-Palma de data 23 de juny de 2011, elevat a eseriptura pública en data 14 de juliol de
2011 davant el Notari Maria Jesús Ortuño Rodriguez, actuant en nom i representació de
lºEmpresa Municipal de Transports de Palma SA — EMT (CIF A-07152515), en la seva
condieió de president d*aquesta entitat.

MANIFESTEN QUE:

Varen signar el conveni interinunieipal de Targeta Ciutadana lº 11 de gener de 2010
mitjaneant el qual als usuaris de la targeta ciutadana amb periil ree0negut per l'Ajuntament
d"Andratx se”ls apliquen les mateixes tarifes que les establertes al quadre tarifari de linies
urbanes de l”EMT per als residents a Palma vigents.

Els perlils inicialment reconeguts són el de Resident, Menor gratuit, Menor, Carnet Gran B,
Carnet Verd i Familia nombrosa.

L'Ajuntament d*Andratx está interessat en ampliar els periils reconeguts per tal dºincloure
els perfils dºEstudiant i Carnet Gran A.
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CONVENEN:

Primer. L”Ajuntament dºAndratx sol-licita ampliar els perfils reconeguts en el Conveni
signat amb lºAjuntament de Palma 1 1”EMT en data 11 de gener de 2010 amb el
reconeixement per als seus ve'1'ns dels perfils d”Estudiant i Carnet Gran A.

1/Ajuntament dºAndratx subvencionará la diferéncia entre la tarifa de perfil no resident
(1,15 €) 1 la reconeguda i aplicada al vei del seu municipi que actualment (amb lºlVA inelós)
es la segñent:

Per ([ Tari (: Ditel'éncia per subvencionar

Estudiant (& partir de 17 anys) ........ 0,45 ...................................... 0,70

Carnet Gran A .................................... 0 ........................................ 1,15

LºAjuntament de Palma ja subvenciona en 0,35 € els no residents que disposin de la Targeta
Ciutadana

Segon. Aquesta tarifa sºadaptará a les tarifes que vagi aprovant 1”Ajuntament de Palma.

Tercer. La resta de cláusulas del conveni signal lº 11 de gener de 2010 continuen invariables.

1 com a prova de conformitat amb tot el que slhi manifesta i convé, signen la present
addenda del conveni— marc, triplicat i a un sol efecte, en la data 1 al lloc de l”encapealament,

— alma
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