
.\11111tt;7111t111 tlt'
Son Servera

Addenda al conveni inter11111nicipal tic “'l'argcta Ciutadana“ entre l’.»\juntament de
Palma, l'.»\j11ntantent de Son Servera i l’Empresa Municipal (le Transports de Palma,
SA (liNl'llPalma)

Parts

D'una part. el Sr. Jose F. l-lila Vargas1l1atlc tle l l\iuntament de Palma en exercici de les
facultats que te atribuïdes en virtut de l'article l2—l tle la Llei 71" l981. de_» d abril. reguladora
de les bases tlel règim local actuant en 110111 i representaeit'1 de l'Ajuntament de Palma ((fil-“
P(l704tllltll). assistit pel secretzni adjunt. Sr thp1elBBallester Oliver

D’una altra. la Sra. \ïatalia 'l'i'oy'a lsern batlessa de l\juntanient de Son Scrvcia en e\e1'cici
de les facultats que te atribuïdes en \iitut de l aiticle 21 de la Llei”lf'lOSS. tlc7_ tl abril.
reguladora tlc les bases tlcl règim local, actuant en nom i representació tle ll—“\juntainent tle
Son Servera ((fil? Pt)7t)(12()0(’).

[. de laltra. el Sr. Francesc .l. Dalmau l-“ortuny. president de l'empresa pública EMT—Palma.
en exercici de les lacultats que te atribuïdes cn virtut de l'acord tlel Consell d".+\d111i11istracit'1
dc l"l3M'l'—Paln1a de data 22 de juliol de 20l9. elevat a escriptura pública en data 27 tle gener
dc' 2020 davant la notari-a ;\flaria Gloria Rosillo Gutierrez. actuant en 110111 i representacit'1 de
l li111presaMunicipal de lransports de Palma. SA - ljM ((ll A()71525l5).

Antecedents

l. Les parts varen signar el conveni de Targeta Ciutadana l'l l d’abril de 20l4 111itjai1cant
el qual als usuaris tle la 'l’argeta Ciutadana amb perfil reconegut per l“x\juntai11ent de Son
Servera se'ls apliquen les mateixes tarifes que les cstablenes al quadre tarifari vigent tle
linies url1ancsldell I per als icsitlents a Palma

2. El perill inicialment reconegut es el d"l£stutliant.

21. [. x\iuntainent esta inteiessat cn ami _1liai els perlils ieconegttts pei tal tl inclotue el perlil
de (ainet \eid.

Les parts ens reconeixent mutuament la capacitat legal neces; ria per formalitzar aquest
conveni. d'acord amb les següents.

Clàusules

l. l,.'/-\juntan1ent de Son Servera sol'licita ampliar els perlils reconeguts en el Conveni
signat amb ll»\juntan1cnt tle Palma i l'l'íM'll—Palina amb el reconeixement per als seus
veïns del perlil tlc ('arnct Verd.

l,'f\j1111tat11c11t de Son Servera subvencionara als seus residents la diferència que hi ha
entre la taril'a ;\o Resident (I_lñ (;”) i la tarila dels nous perlils reconeguts. que amb 'el
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-\;nntanltrnt de
Son Serve 'a

sistema tarifari vigent queden de la següent manera:

[31111 [gli/L! Dl./(’I'Óllc’l'll(Er .s'l/hïcmïllglglg'

('arnet Verd .................................... ().}(ll? ..................................... ().85 ("'

L'Ajuntament de Palma ja sulweneinna en ().35 (i els no residents que disposin de la
Targeta Ciutadana.

2. Aquesta laritia s'adaptarà a les tarifes que vagi aprovant l'.»'\_iuntainentde Palma.

_». La resta de clàusules (lel conveni signal l'l l d'abril de ZOl—l continuen invariables.

("om a mnstra de ennlbrinital. signam aquesta addenlla en tres exemplars

Palma. 28 de gener de 2020 .f \\.
vv./”Nihil

Per l'Ajunt/ament de Palma

_;
f'
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