
Ajuntament
“de Sant Joan

Addenda al conveni intermunic1pa de “Targeta Ciutadana” entre l”Ajuntament de
Palma, l“Ajuntament de Sant Joan ¡ [”Empresa Municipal de Transports de Palma, SA
(EMT-Palma)

Parts

Dºuna part, el Sr. José F. Hila Vargas, batle de lºAjuntament de Palma, en exerciei de les
facultats que té atribuides en virtut de lºarticle 124 de la Llei 7/ 1985, de 2 d”abril, reguladora
de les bases del régim local, actuant en nom i representació de lºAjuntament de Palma (CIF
P07040001), assistit pel secretari adjunt, Sr. Miquel Ballester Oliver.

Dºuna altra, el Sr. Francesc Mestre Estelric, batle de lºAjuntament de Sant Joan, en exercici
de les facultats que té atribuides en virtut de lºarticle 21 de la Llei 7/l985, de 2 dºabril,
reguladora de les bases del régim local, actuant en nom i representació de lºAjuntament Sant
Joan (CIF P0704900J).

l, de lºaltra, el Sr. Francesc J. Dalmau Fortuny, president de l”empresa pública EMT—Palma,
en exercici de les facultats que té atribui'des en virtut de lºacord del Consell d'Administració
de lºEMT-Palma de data 22 de juliol de 2019, elevat a escriptura pública en data 27 de gener
de 2020 davant la Notaría María Gloria Rosillo Gutiérrez, ¿actuant en nom i representació de
lºEmpresa Municipal de Transports de Palma, SA - EMT (CIF A07152515).

Antecedents

1. Les parts varen signar el conveni de Targeta Ciutadana el 25 dºabril de 2005 mitjancant
el qual als usuaris de la Targeta Ciutadana amb perfil reconegut per lºAjuntament de
Sant Joan seºls apliquen les mateixes tarifes que les establertes al quadre tarifari vigent
de línies urbanes de PEMT per als residents a Palma.

El perfil inicialment reconegut és el de Resident, Escolar, Carnet Gran B i Carnet Verd.

L”Ajuntament está interessat en ampliar els perfils reconeguts per tal diincloure el perfil
dºEstudiant.

Le parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessária per fonnalitzar aquest
con exni, dºacord amb les segiients,

, Cláusules

l. LºAjuntament de Sant Joan sol-licita ampliar els perfils reconeguts en el Conveni signat
amb lºAjuntament de Palma i PEMT amb el reconeixement per als seus ve'1'ns del perfil
d“Estudiant.
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LºAjuntament de Sant Joan subvencionará als seus residents la diferencia que hi ha entre
la tarifa No Resident (1,15 €) i la tarifa del nou perfil reconegut, que amb el sistema
tarifari Vigent queden de la segiient manera:

Per 11 Tari ¿¡ Diferéncía per subvencionar

Estudiant ........................................0,45€ ..................................... 0,70 €

LºAjuntament de Palma ja subvenciona en 0,35 € e]s no residents que disposin de la
Targeta Ciutadana.

2. Aquesta tarifa sºadaptará a les tarifes que vagi aprovant lºAjuntament de Palma.

3. La resta de cláusules del conveni signat el 25 dºabri1 de 2005 continuen invariables.

Com a mostra de conformitat, signam aquesta addenda en tres exemplars.
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