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Ajuntament de Palma

N9 Ordre J.Qgg......................,

Annex al Conveni de col-laboració entre l’Ajuntament de Palma i la Fundació Turisme Palma 365,
pel que fa a ampliar l'ús, com a Oficina d'Informació Turística, del Centre d'Interpretació del Llegat
Jueu de Palma Maimó Ben Faraig

Reunits a Palma, en data 23 de juliol de 2020, d’una banda el Tinent de Batle Regidor de l'Àrea de
Cultura i Benestar Social Sr Antoni Noguera Ortega en representació de l'Ajuntament de Palma, i de
l’altra la Vicepresidenta 2.3 de la FundacióTurisme Palma 364 Sra Elena Navarro Duch.

Les parts reunides

MANIFESTEN

l.- El 4 de febrer de 2020 l’Ajuntament de Palma va signar amb la Fundació Turisme Palma 365,
entitat sense afany de lucre on aquest hi participa majoritàriament, conforme als seus estatuts
(aprovats definitivament mitjançant acord plenari municipal de data 13 de març de 2012, publicat en
BOIB núm 52 de data 12-04-12) un Conveni de col-laboració en matèria d’Oficines d’Informació
Turística, mitjançant el qual, essencialment, la Fundació es responsabilitza de manera expressa de
l’adequada gestió dels espais facilitats per l'Ajuntament pel que fa al compliment de tal finalitat,
ocupant-se la Corporació del manteniment i certs subministraments (Conveni inscrit en data 0602—
20 i núm. 1670 al Registre de Convenis i Protocols de Secretaria General del Ple, conforme a la

suscripció aprovada mitjançant acord de data 22—01—20 de la Junta de Govern de Palma).

|l.- En virtut de la Clàusula primera de l’esmentat Conveni, podran destinar-se 3 oficines d’informació
turística, a afegir a les 3 actualment existents, altres instal-lacions municipals, sense perjudici
d'ampliar-se a qualsevol altra activitat relacionada amb la promoció turística del municipi, preveient-
se que es documenti un acord al respecte, el qual s’incorporarà com a annex al Conveni.

Ill.- En data 21 de febrer del 2020, l'Àrea de Turisme, Sanitat i Consum va realitzar una petició a
l’Àrea de Cultura i Benestar Social, d’ampliació d'ús del local on té la seva seu el Centre
d’Interpretació del Llegat Jueu de Palma Maimó Ben Faraig, ubicat al carrer Almudaina, 9A, com a
Oficina municipal d’informacióTuristica.

lV.- En data 6 de març de 2020 rep la Regidoria de l’Àrea de Turisme, Sanitat i Consum resposta de
l’Àrea de Cultura i Benestar Social en què s'accepta la petició d’ampliació d’ús del local Centre Maimó
Benfaraig i es proposa elevar a Junta de Govern acord d’aprovar el present Annex al Conveni de
Col-laboració entre la l'Ajuntament de Palma i la FundacióTurisme Palma 365 signat el 4 de febrer de
2020 per tal d’incloure l’us compartit del Centre Maimó Benfaraig com a centre d’interpretació de la
cultura jueva i punt d’informació turística, tal i com s’estipula a la clàusula primera del Conveni,
incloent—se una sèrie de condicions descrites en aquest escrit.

Tenint en compte l’exposat, juntament amb la importància de posar en valor de forma eficient,
innovadora i diferenciadora els recursos patrimonials, culturals i turístics de Palma, les parts signants

ACORDEN

Primer: L’ampliació d’ús del local on té la seva seu el Centre d’Interpretació del Llegat Jueu de Palma
lVlaimó Ben Faraig, ubicat al carrer Almudaina, SA, com a Oficina municipal d’informació Turística
sense perjudici de la continuïtat de l’adscripció del local municipal a l’Àrea de Cultura i la seva
continuitat com a seu del Centre d'interpretaciódel Llegat Jueu de Palma, perla qual cosa el nou ús
proposat com a Oficina d’Informació Turística haurà de ser en tot moment un ús compartit i en tot
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moment compatible, és a dir, un ús normal conforme a la destinació principal del domini públic a que
afecti, d’acord amb l’art. 75.4 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat mitjançant RD

1372/1986, de 13 de juny.

Segon: La incorporació d'aquest Acord com a Annex al Conveni referenciat, en virtut del que disposa
la seva clàusula primera, assumint les parts les obligacions contingudes en el mateix amb les

següents particularitats:

El centre mantindrà el nom de Centre Maimó Ben Faraig i exposició.
La Regidoria de Cultura i Benestar Social assumeix les despeses relatives a la neteja i el

mantenimient del local d’acord a les condicions que marca el contracte de manteniment
d’edificis.
La Fundació Turisme Palma 365, através del contracte de gestió de les oficines d’informació
turística, és responsable del personal.
La persona d’atenció al públic tendrà l’obligació d'informar sobre els continguts del centre i

les activitats que s’organtizinde difusió cultura jueva.
La Regidoria de Cultura i Benestar Social podrà canviar la part expositiva del centre quan ho
consideri sempre mantenint l’actual distribució.
El centre també serà un punt de distribució d’invitacions de les activitats que organitzi la

Regidoria de Cultura i Benestar Social ide venda de llibres editats per l’Ajuntament de Palma
id’interès cultural i turístic.

Tercer: El present acord entrarà en vigor en el moment de la seva formalització.

i en prova de conformitat, ambdues parts signen el present acord, en el lloc i data més amunt
assenyalats.

El Tinent de Batle,
Regidor de Cultura i Benestar Social

Antoni Noguerlgrtega
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