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Convení de “Targeta Ciutadana” entre l'Ajuntament de Palma, el Consell Insular
de Menorca ¡ l'Empresa Municipal de Transports de Palma, SA (EMT—Palma)

Parts

Diuna part, el Sr. José F. Hila Vargas, batle de l'Ajuntament de Palma, en exercici de les
facultats que té atribuides en virtut de l'article 124 de la Llei 7/1985, de 2 dºabril,
reguladora de les bases del régim local, actuant en nom i representació de lºAjuntament
de Palma (CIF PO704000I), assistit pel secretari adjunt, Sr. Miquel Ballester Oliver.

D'una altra, la Sra. Susana l. Mora Humbert, presidenta del Consell lnsular de Menorca,
en virtut de les atribucions que li confereixen l'art. 9.2.q de la Llei 8/2000, de 27 d'octu—
bre, de consells insulars, i els articles 34 i 43.1 de la Llei 7/ 1985, de 2 d'abril, que regula
les bases de régim local, actuant en nom i representació del Consell Insular de Menorca
(CIF SO733002J).

l, de l'altra, el Sr. Francesc J. Dalmau Fortuny, president de lºempresa pública EMT—
Palma, en exercici de les facultats que té atribuides en virtut de l”acord del Consell
d”Administració de lºEMT—Palma de data 22 de juliol de 20l9, elevat a escriptura
pública en data 27 de gener de 2020 davant la notaria María Gloria Rosillo Gutiérrez,
actuant en nom i representació de lºEmpresa Municipal de Transports de Palma, SA —

EMT—Palma (CIF A07152515).

Antecedents

l. L'article 3 de l'EAIB disposa que l'Estatut empara la insularitat del territori de la
comunitat autónoma com a fet diferencial mereixedor de protecció especial, i que els
poders públics, de conformitat amb el que estableix la Constitució, garanteixen la
realització efectiva de totes les mesures necessáries per evitar que del fet diferencial es
puguin derivar desequilibris economics o de qualsevol altre tipus que vulnerin el
principi de solidaritat entre totes les comunitats autónomes.

2. L'article 47 de la llei 5/2003, de 4 d'abril, de Salut de les Illes Balears, prescriu que
els consells insulars, d'acord amb la legislació de régim local, prestaran assisténcia i

xbcooperació als municipis per a l'exercici més eñcac de les competéncies sanitáries
previstes en aquesta llei.

'3. L'article 31 de la LBRL—aplicable als consells insulars d'acord amb l'article 41 .3 de la
mateixa Llei— disposa que són fins propis i especíñcs de la província garantir els
principis de solidaritat i equilibri intermunicipals, i en particular assegurar la prestació
integral i adequada en la totalitat del territori provincial dels serveis de competencia
municipal, i participar en la coordinació de l'Administració local amb la de la Comunitat
Autónoma i la de l'Estat. l l'article 36.1d) del mateix text legal disposa que són
competéncies própies de la Diputació o entitat equivalent “la cooperació en e]fomení
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del desenvolupamení económíc ¡ social 1' en la planificació en el territori provincial,
d'acord amb les competéncíes de las demás admin1'slracíons públiques en aquest ámbil "

4. L'a1ticle 2 de la LTMSIB disposa que les administracions públiques han de promoure
la satisfacció adequada de les necessitats de transport dels ciutadans i afavorir—ne la
mobilitat.

5. L'article 181 de la LTMSIB disposa que s'han de promoure polítiques de mobilitat
sostenible, que respectin, entre altres, el dret dels ciutadans a l'accés als béns i els
serveis en unes condicions de mobilitat adequades, accessibles en els termes establerts
en la normativa d'aplicació, i segures, i amb el mínim impacte ambiental i social
possible.

6. En data 5 de marc de 2015, l'Ajuntament de Palma, el Consell Insular de Menorca i

l'Empresa Municipal de Transports de Palma (EMT—Palma) van signar un conveni, per a
l'equiparació del menorquins que s'han de desplacar a Mallorca per motius de
tractament medie prescrit per a l'IB—Salut, als usuaris de la Targeta Ciutadana del
transport públic de Palma.

7. El punt nove de l'esmentat conveni preveía que tindria vigencia a partir de la seva
signatura i finalitzaria el 31 de desembre de 2015 i que es prorrogaria automáticament
per anualitats, previ informe favorable de la comissió de seguiment que hauria de
valorar la correcta execució del conveni i comprovar l'existéncia de consignació
económica adequada i suñcient pel seu compliment, llevat que una de les parts el
denunciés amb un mes d'antelació al terme inicial de finalització del conveni o
qualsevol d'aquestes prórrogues.

8. Aquest conveni ñnalitzá la seva vigencia el 31 de desembre de 2016, en no haver—se
eines informe de la Comissió mixta, que no s'havia constitui't. Aquesta incidencia, obliga
a signar un conveni amb carácter retroactiu, que reconegui les obligacions del Consell
Insular de Menorca respecte a l'EMT—Palma, pels descomptes que va seguir realitzant a
partir de l'l de gener de 2017 als usuaris de la Targeta Ciutadana que el CIM havia
autorrtzat.

9. El Consell Insular de Menorca, a instáncies dels Departaments de Mobilitat i de
Benestar Social i Família, continua estant interessat en que els residents menorquins que
es veuen obligats a traslladar—se a Mallorca per motius de tractament metge, puguin
Ígaudir d'aquests descomptes en el preu del transport en autobús, que l'Ajuntament de
'….Palma destina a determinats usuaris empadronats en aquest municipi sempre que

,),f'compleixin amb el perfil establert: joves, gent gran, estudiants, discapacitats, usuaris
habituals, etc.

lO. Els beneficiaris d'aquest descompte, seran les persones ñsiques residents a Menorca,
amb independencia de la seva nacionalitat, que es veuen obligats a traslladar—se a
Mallorca per motius de tractament metge i mitjancant prescripció de l'IB—Salut ——sigui

com a malalts o com acompanyants d'aquests— que solliciten i obtenen per primera
vegada la Targeta Ciutadana de la EMT de Palma, amb carácter gratuit.
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ll. Les sol-licituds d'adhesió al servei de Targeta Ciutadana hauran de ser subscrites per
les mateixes persones interessades a qualsevol de les oñcines del Consell Insular de
Menorca a Maó i Ciutadella.

12. L'acreditació del reconeixement del Carnet Verd amb les mateixes condicions que
els residents a Palma -a l'efecte de l'aplicació del régim tarifari del servei de transport
urbá col-lectiu de viatgers de Palma—, en el cas del residents a Menorca, es fará exhibint
la documentació lliurada per PIB—SALUT (Justificant de visita) que acrediti la condició
de malalt desplacat per raons médiques a un hospital o centre hospitalari de Mallorca,
i/o d'acompanyant d'aquest.

13. El Consell Insular té establerts els mecanismes amb l'IB—Salut que permeten la
comprovació de les condicions que donen dret a aquesta Targeta Ciutadana.

Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessária per formalitzar aquest
conveni, diacord amb les segiients,

Cláusules

Primera. Objecte del conveni

Lºobjecte del present conveni és:

a) Definir la collaboració entre l'Empresa Municipal de Transports EMT—Palma,
l'Ajuntament de Palma i el Consell Insular de Menorca en la regulació de les
subvencions al transport urbá collectiu de viatgers que presta FEMT a Palma, respecte
dels residents menorquins que acudeixen a Palma per determinades circumstáncies, amb
les mateixes condicions que lºAjuntament de Palma té establertes per als seus residents,
a través de les possibilitats que ofereix la tecnologia aplicada a la seva Targeta
Ciutadana.

El Consell Insular de Menorca demana inicialment el reconeixement per als seus
residents que es veuen obligats a traslladar—se a Mallorca per motius de tractament
medie i mitjancant prescripció de l'IB-Salut, ja sigui com a malalts o com a
acompanyants d'aquests, del perfil segiient:

- Carnet Verd

”Sºaplicaran a lºusuari de la Targeta Ciutadana amb perfil reconegut pel Consell Insular
de Menorca les mateixes tarifes que les establertes en el quadre tarifari de línies urbanes
de lºEMT—Palma per als residents a Palma amb aquest perfil, vigent en cada cas.

b) Reconéixer els abonaments pendents que el CIM té respecte als descomptes aplicats
als usuaris amb Targeta Ciutadana reconeguda pel CIM, des de l”l de gener de 2017.
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Segona.0bligacions que assumeix el Consell Insular de Menorca

El Consell Insular de Menorca es compromet a:

]. Subvencionar Ies diferéncies entre les tarifes de perfil No Resident i les reconegudes
i aplicades al perfil Carnet Verd, que actualment (amb 1º1VAinclós) són les segiients:

Tarifas amb Targeta Ciutadana

Perfil URBÁ AEROPORT PORT
€ Billet € Billet € Billet
senzill senzill senzill

yyyyy

No Resident 1,15 € 5,00 € 1,15€

Carnet Verd 0,30 € 0,67 € 0,30 €

D'fºrº“.º'a a 0,85 € 4,33 € 0,85 €subvencionar

Aquesta diferencia a subvencionar per part del Consell Insular de Menorca pot variar en
funció de si l'usuari adquireix bons mensuals o no.

Aquest quadre de tarifes és el vigent actualment (BOIB 193 de 27.12.11) 1 en cada
moment sºadaptará a Ies tarifes que vagi aprovant 1”Ajuntament de Palma.

2. Reconéixer el deute i abonar les factures pendents des de 1'1 de gener de 2017 i fins a
la signatura del nou conveni, pels descomptes realitzats per I'EMT—Palma a usuaris amb
Targeta Ciutadana reconeguda pel CIM.

Aquests abonaments es faran efectius dins un termini máxim de 3 mesos des de la data
de la signatura del present conveni.

Tercera. Compromisosque assumeix l'Ajuntament de Palma ¡ l'EMT—Palma

LºEMT—Palma es compromet a acceptar Ies cancel-1acions (pagament de tiquets) que es
,

realitzin a la seva ñota a través de la Targeta Ciutadana, reconeixent els perñls que ha
X sol-1icitat el Consell Insular de Menorca i ap1icant, consegúentment, el régim de tarifes
'?

X),“Kespecíñcdºaquells.

""A/aquest efecte, l'Ajuntament de Palma introduirá la modificació del programari de
Targeta Ciutadana que penneti reconéíxer els perñls a que es refereix Iºapartat anterior.

El reconeixement del perfil de Carnet Verd als residents de 1ºi11a de Menorca suposa
gaudir gratuitament del primer transbord entre 1ínies urbanes de FEMT—Palma dins els
90 minuts segiíents al primer embarcament, sense cap cost a facturar.
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A les sol-licituds de targetes cíutadanes expedides com a conseqúéncia del present
conveni, figurará, a més de lºescut de lºAjuntament de Palma, el del Consell Insular de
Menorca.

Quarta. Obligacions de carácter económic

a) L“EMT—Palma facturará mensualment al Consell Insular de Menorca les diferéncies
de preus entre el que sºhagi cobrat en el moment de la cancel-lació (viatge) i el
corresponent al perfil de No Resident (1,15 € amb lºlVA inclós) i aeroport (5€ amb
lºlVA inclós). Aquesta facturació contindrá el nombre de viatges que hagi realitzat el
conjunt dºusuaris de cada perfil durant el període objecte de facturació.

b) Els imports de les factures que genera lºEmpresa Municipal de Transports Urbans de
Palma) S.A. sºha dºabonar al número de compte corrent que designi aquesta.

e) Les diferéncies entre la tarifa de perfil No resident i les tarifes reconegudes i

aplicades als residents de l'illa de Menorca, es subvencionaran amb cárrec a lºaplicació
pressupostária nº 4790006 del capítol 4 del Pressupost del Consell Insular de Menorca.

Cinquena. Vigencia del conveni

El present conveni tindrá vigencia d'un any a partir de la seva signatura, sense perjudici
que es pugui prorrogar de forma expressa i per escrit acordat per ambdues parts abans
de la ti de la seva vigencia i sempre que es respecti la limitació de durada que preve'u
l'article 49 h de la Llei 40/2015, d*1 d'octubre, de régim jurídic del sector públic.

Amb carácter previ a la prórroga haurá de ser valorada la correcta execució del conveni
i sºhaurá de comprovar lºexisténcia de consignació económica adequada i suficient pel
seu compliment per part dels órgans competents.

El Consell Insular de Menorca podrá denunciar el conveni dins el mes segúent a la data
de lºaprovació municipal de la revisió anual del quadre de tarifes.

Sisena. Seguimentdel conveni
“XXX

. . . . . . . .
X1'“* 3¿/ Entre ambdues 1nst1tuc1ons s'estabhra un Sistema de comumcacro fluida per tal de
33_/¿“solucionar les possibles incidéncies que vagin sorgint durant la vigencia del present
' conveni.

Si s'escau, es podrá constituir una comissió mixta de seguiment per a resoldre els
problemes que es puguin plantejar en relació a la interpretació i el compliment de les
obligacions establertes en aquest conveni.

//1
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Setena. Causes de resolució ¡ denúncia

Aquest conveni s'extingirá per l'acompliment de les actuacions que en constitueixen
l'objecte o perque s'incorri en causa de resolució.

Són causes de resolució:

a) L'acord unánime de totes les parts.
b) L'incompliment greu de les obligacions i els compromisos assumits per part d'algun
dels ñrmants, previa audiencia de la part incomplidora i reunió, si sºescau, de la
comissió mixta prevista en el pacte anterior.
c) La decisió judicial declaratoria de la nullitat del conveni.
d) La impossibilitat sobrevinguda legal o material de poder dur a terme l'objecte del
conveni.
e) Per denúncia expressa de qualsevol de les parts per a separar-se de forma unilateral
del conveni. En aquest cas s'ha de comunicar per escrit a les altres parts amb una
antelació mínima de tres mesos; en qualsevol cas, les parts es comprometen a ñnalitzar
el desenvolupament de les accions ja iniciades en el moment de la notificació de la
denúncia.

Es considerará incompliment greu de les obligacions, no atendre el pagament de les
corresponents liquidacions a 1*EMT—Palma.

Respecte de les actuacions en curs, pels casos d*extinció del conveni, el Consell insular
de Menorca haurá de liquidar les efectivament realitzades.

Vuitena. Efectes de la resolució del conveni

El compliment i la resolució del conveni donaran lloc a la seva liquidació a ii de
determinar les obligacions i els compromisos de cadascuna de les parts.

Novena. Régim aplicable

En tot el que no preveu aquest conveni, hom sºajustará al que disposen la Llei 40/2015,
dºl dºoctubre, de régim jurídic del sector públic; el Decret de Batlia núm. 201705488,
de 22 de marc de 2017, TARGETACIUTADANA: Normes sobre solºlicitud dºemissió i

ús (BOIB núm. 37, de 28 de marc), i altra normativa a l*efecte que es dicti en el futur.

3x,xAixo no obstant, per facilitar i agilitar la tramitació de les sol-licituds de la Targeta
'

,Ciutadana, l*Ajuntament de Palma i el Consell Insular de Menorca establiran els
/..>º/ circuits especials de tramitació que resultin més convenients en cada moment.

El Consell Insular de Menorca proposará el sistema que consideri més adequat per
creditar els perñls que associa als seus residents, el qual será reconegut per
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l'Ajuntament de Palma, que no assumirá cap responsabilitat sobre la seva procedencia o
improcedencia.

El Consell Insular de Menorca haurá dºestablir els terminis de revisió/caducitat de
perfils, als efectes de la seva anul-lació, modificació o validació, així com el sistema
que adopti per facilitar la informació adequada a lºAjuntament de Palma per a la seva
incorporació als aplicatius informátics.

La determinació dels circuits especials de tramitació i gestió sºannexará al present
conveni.

Desena. Qíiestions litigioses i jurisdicció competents

Les controvérsies que puguin sorgir en la interpretació i l*aplicació dels pactes d'aquest
conveni les ha de resoldre l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. No obstant
aixó, les controvérsies que es puguin plantejar sobre la interpretació i l'execució del
conveni s'han de dirimir amb carácter previ per les parts.

Aquest conveni de col-laboració té naturalesa administrativa i queda exclós de l'ámbit
d'aplicació de la normativa de contractes del sector públic.

Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni en tres exemplars.

Palma, 03 de febrer de 2020

Pel Consell“ nsulla de Menorca Per lºEMT—Pma
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Conveni de “Targeta Ciutadana”
Ajuntament de Palma ¡ Consell Insular de Menorca

ANNEX I

CIRCUIT DE TRAMITACIÓ

1. Les solºlicituds de Targeta Ciutadana (recollida de dades) es presentaran al Consell
Insular de Menorca, conformement al model adjunt i s*introduiran al producte
informátic que, a lºefecte, subministrará i instalºlará l'Ajuntament de Palma amb
carácter gratuit.
El personal funcionari del Consell Insular de Menorca subscriurá l'ímprés de solºlicitud,
per delegació de firma del de Palma.

2. El Consell Insular de Menorca trametrá al de Palma, mitjancant el programa
informátic, adaptat al seu municipi, les solºlicituds amb les seves dades i el perfil que
reconeix als interessats.

3. Així mateix, es tramitaran davant el Consell Insular de Menorca la renovació i

modificació de perfils amb la posterior activació del perfil a la targeta, a qualsevol punt
de Targeta C iutadana de I”Ajuntamentde Palma (Annex II).

4. Les sol'licituds de reposició per deteriorament, pérdua i sostracció, es solºlicitaran
davant lºAjuntament de Palma.

5. LºAjuntament de Palma estampará les targetes, sigui quin sigui el tipus de solºlicitud i
les trametrá al Consell Insular de Menorca perque les entregui a la persona interessada.
La remissió de noves targetes per lºAjuntament de Palma anirá acompanyada dºun únic
document (relació de targetes). Correspondrá al Consell Insular de Menorca llexpedició,
si escau i en la forma que estimi oportú, de justificants de recepció personalitzats del
lliurament de cada targeta

6. El Consell Insular de Menorca facilitará al de Palma la relació de perfils i el període
de validesa per a cadascun. Les altes i les caducitats de perfils s”establiran respecte de la
data de solºlicitud i tindran una validesa igual al període indicat, en ambdós casos es
trametran a l”Ajuntament de Palma seguint el mateix procediment assenyalat a lºapartat

— 2.

x
El Consell Insular de Menorca facilitará llactualització de perfils (caducitat, modificació

x)6 validació) al de Palma pel procediment que sºcstableix al punt segon dºaquest annex,
'

després de la seva introducció en el producte informátic a que es refereix el punt l.

7. Els residents a la illa de Menorca que ja fossin titulars de la Targeta Ciutadana,
expedida abans de la data del present Conveni, hauran de presentar la solºlicitud de

< fx reconeixement de perfil davant el Consell Insular de Menorca, de la mateixa manera que

l, /,/ 8//Í
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lºestablerta al punt 1 del present annex.

8. Els usuaris de la Targeta Ciutadana de la illa de Menorca que vulguin donar a
conéixer incidéncies podran dirigir—se indistintament al Consell Insular de Menorca o al
de Palma. Aquest assumirá en arnbdós casos la informació sobre les reclamacions, llevat
del supósit que es refereixin a reconeixements de perfil, que assumirá el Consell Insular
de Menorca.

9. Les presents normes de gestió podran ser 1nodiñcades a proposta d”una de les parts,
per tal de millorar i agilitzar els circuits de trarnitació i atenció a l'usuari.

10. En tot el que preveu el present annex, horn sºajustará al que disposa el Decret de
Batlia núm. 201705488, de 22 de marc de 2017, TARGETA CIUTADANA: Normes
sobre solºlicitud d*emissió i ús (BOIB núm. 37, de 28 de marc), i altra normativa a
lºefecte que es dicti en el futur.
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ANNEX ¡
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CONVENI ¡NTERMUNICIPAL TARGETA CIUTADANA
SOL-LiCITUD

Data solºlicitud:

Número solºlicitud:

Dades del/de la solºlicitant:
Document identificatiu:
Data naixement:
Nom:
lr llinatge:
2n liinatge:

Adreca de residencia:

Teiéfon de contacte:
Adreca electrónica:

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

Vigencia del perfil reconegut aI/a la al solº!icitant de la Targeta Ciutadana:

RESIDENT ../...…/

L'ús de ia Targeta Ciutadana s'ajusta a les normes que disposa el Decret de batiia núm. 201705488 de 22 de marc (BOIB núm. 37, de 28.03.17).
Informació básica sobre protecció de dades, d'acord amb el Reglament UE 2016/679, de 27 d'abril; la Llei Orgánica 3/2018, de 5 de desembre, ¡ la normativa de
desenvolupament:
Responsable Ajuntament de Palma, placa de Cort, núm. 1 — CP 07001 Palma (illes Balears), tel. 971 22 59 00 — 630 30 82 26, ajuntament©palma.cat
Finaiitat Registre ¡ tramitació dela soi<iicitud per a permetre l'emissió, ei manteniment, la utilització, l'actualització ¡ la revocació dela Targeta Ciutadana ¡, si s'escau, tractament

amb finalitats estadistiques, com la realització d'enquestes voluntéries ¡ I'enviament d'invitacions a reunions d'assisténcia voluntaria.
Basejurídica Exercici de les competéncies municipais d'acord amb la legislació vigent, compiiment d'una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics,

consentiment de i'interessat.
Destinataris L'Ajuntamentcedeix ais organismes autónoms ¡ a empreses municipais vinculades ales prestacions de la Targeta Ciutadana les dades personals que figuren en aquesta

sol-iicitud,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'Administraciómunicipal, tret que
hi hag¡ obligació legal, com el compliment de l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, o per a l'exercici de les activitats que no realitzi directament l'Ajuntament ¡

estiguin reguiades per contracte o conveni.
Termini de Les dades es mantindran durant el temps necessari per a compiir la finalitat per a ia qual s'han obtingut ¡ per a determinar les possibles responsabilitats que se'n puguin
conservació derivar o d'acord amb les obiigacions legais.
Drets Es poden exercir, entre d'altres, els drets d'accés, de rectificació, de supressió, d'oposició, de limitació del tractament ¡ de retirar el consentiment, d'acord amb la

normativa vigenti mitjancant 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 voluntáries, invitacions a reunions ciutadanes...)?
El 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 ¡ tramitació d'aquesta sol—licitud per a l'emissió, el manteniment, la utilització i/o la revocació de la Targeta Ciutadana, així com
al tractament per part d'organismes autónoms ¡ empreses municipais vinculades a les prestacions de la Targeta Ciutadana amb les mateixes
finalitats; tot aixó atés que sense aquest tractament, no es pot tramitar aquesta sol-licitud relativa a la Targeta Ciutadana.

Firma del/de la He rebut
Ei/la funcionari/aria
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ANNEX H

OFlCINES D'ATENCIÓ A LA PERSONA USUARIA
CAC — 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

DAC - CORT
Pl. de Santa Eulalia, 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'América, 11 Arenal - 07600 Tel. 971225900
Horari tot l'any, de dilluns a divendres, de 8.30 h a 14 h

GAC - S'ESCORXADOR
C. de l'Emperadriu Eugenia, 6 (Escorxador) — 07010 Tel. 971225900
Horari tot l'any, de dilluns a divendres, de 8.30 h a 14 h

DAC — SANTAGUSTÍ
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

CAC -— 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

CAC — SON FERRIOL
Av. del Cid, 8 Son Ferriol - 07198 Tel. 971225900
Horari tot l'any, de dilluns a divendres, de 8.30 h a 14 h

DAC — SON MOIX
X

Camí de la Vileta, 40 (Edifici Palau dEsports Son Moix)— 07011 Tel 971225900 XX
Horari tot l any, de dilluns a divendres, de 8.30 h a 14 h 8 …

Horari ampliat d'octubre a maig, de dilluns a dijous de 9.30h a 17h ¡ divendres de 9h
a 14h

EMT — EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS
C. de Josep Anselm Clavé, 5 — 07002
Horari de dilluns a dijous de 8.15 h a 17.00 h ¡ divendres de 8.15 h a 15 h.
Juliol ¡ agost de 8.15 h a 15.00 h.
Dissabtes, diumenges ¡ festius tancat.
Horari de caixa de 8.15 h a 15.00 h.
Teléfon d'atenció al públic 971214444

ATENCIÓ A LA PERSONA USUARIA DE TARGETA CIUTADANA 971225590
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