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Per una banda, D. Francisco Ducrós Salva, regidor de l'Área d'Esporls de l'Ajunlameni
de Palma, conformemeni al Decrei de ballia núm. AJT 20191298, de 17 de juny de
2019, de nomenamenl dels iiiulars de les Crees de govern, en lexercici de les faculiais
alribu'ides per Decrel de bailia núm 5309, de 26 de marc de 2012, d'organlizació dels

, serveis adminislralius de l'Ajunlamenl de Palma, publicai en el BOIB núm. 52, de 12

d“abril de 2012, ¡ Presidenl de l'insliiul Municipal de l“Espori de l'Ajuniamenl de Palma
(IME), per acord de la Junio de Govern de Palma de consiiiució del Consell Reclor
d'aquesl organisme, assislida pel secrelari adjuni, Sr, Miquel Ballester Oliver.

Per alira, D, Miquel Cabol Rodríguez, amb el DN1 num. de la corporació
municipal, en exercici de les facullais que le alribu1'des en virlui de I'ariicle 21 de la Llei

7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del regim local, acluanl en nom ¡

cpreseniació de l'Ajuntamenl de Mariai><í (NilZ PO7OBÓOOG), en la seva condició de
alle … president de la corporació municipal

Aniecedenis
i.—De coniormilai amb el que disposa l'arlicie 25.21. de la Llei 7/1985, de 2 d“abrll,

Reguladora de les Bases de Régim, es compeléncia própia del municipi, enire d'aiires,
la promoció de l'esporl ¡ inslal *lacions esporlives ¡ l'ocupació del iemps lliure.

II.—L'arlicle 26.1.c) de la referida la llei 7/1985 disposa que els municipis amb població
superior a 20.000 habilanis preslaran, en lol cas, serveis d'insi'allacions esporlives d'ús
públic.

III.-A Marralxi hi ha lres piscines municipais (Póriol, sa Cabana i es Pla de na lesa),
ninguna de les quals no esla coberia ni climaiiizada, cosa que n'impossibíliia i'us

duranl els mesos de lardori nivern,

IV.—EI municipi de Palma le un número ¡mp0riani d'inslal-Iacions esporiives públiques
algunes de les quals properes a Marrai><i.
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¿V;-Es per aixo que l'Ajuntament de Marratxi esta interessat en ajudar a que els seus
"» veins ¡ ve'ines puguin accedir als preus que te iixals I'1ME amb unes condicions Similars a
les que l'Ajuntament de Palma te establertes per als seus residents.
VI.-L'1ME esta disposat a presentar la seva col -laboració per fer electiva la volunlat de
l'Ajuntament de Marratxi, si be es pacta expressament que la seva implantació sera

gradual i progressive, centrdnl aquesta col -Iaboració inicialment en una serie

d'abonaments determinats que posteriormenl seran objecte d'exposició.

Així doncs, ambdues parts, en reconeixement mutu de la capacitat legal necessdria,
formalilzen aquest conveni, el qual es regirá d'acord amb les segijenls:

Cláusules
Primera.- Es reconeix per als ve'ins ¡ ve'ines empadronades al Municipi de Marratxí

l'aplicació dels preus d'usuari de I'lME pets abonaments individual ¡ familiar, mensual,
trimestral, semestral ¡ anual, els mateixos preus públics que els establerts a l'Ordenanca
Municipal reguladora dels preus públics per als residents de Palma, vigent en cada
cas.
A continuació, s'indica la comparativa dels preus dels abonaments objecle del
resent conveni sense descompte de resident ¡ amb descomple, per poder observar

el benefici que tendran en cada cas els residents a Marratxí a partir de la signatura ¡

entrada en vigor del present conveni:

Familiar anual any natural 279,00 210,00
Familiar sis mesos consecutius dins any natural 165,50 125,00

Familiar tres mesos consecutius dins any natural 99,00 74,00

Familiarmensual mes natural 43,50 32,00
1ndividuall 1) anuat any natural 181,50 136,00

Individual… sis mesos consecutius dins any natural 106,00 80,00
Individual… ires mesos consecutius dins any natural 68,00 51,00
Individual… mensual 31,00 23,00
Jove(2) anual any natural 181,50 68,00
Jove(2) sis mesos consecutius dins any natural 106,00 40,00
Jove(2) tres mesos consecutius dins any natural 68,00 25,50
Jove(2) mensual mes natural 31,00 11,50

… Descompte del 90% en els abonamenis individuals per a personesmajors de 65 anys, persones amb
diversrtat funcional (a partir d'un 33% d'incopocitat permanent total, permanent absoluta i gran invalidesa) ¡

pensionistes per ortandat, empadronades a Marratxí
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L'dplicoció de lo col—loborcrció entre les institucions, instrumentolitzddd per conveni,
determino una octivitol que no genero despeso o i'IME, ¡ per toni no efecto Cll

pressupost de despeses ni 0 l'esiobilildt pressupostdrid de l'Institut.

Segona.— Per evilcir cop tipus de perjudici econórnic per l'ltvtE, l'Ajuntament de Morrotxi
obondrd mensuolment, contro lo emissió de lo corresponent tdcturo per part de l'ltle,
les dileréncies que resultin entre l'import que correspon Cll perfil de no empodronot ¡

l'import cobro? en el moment del pdgomenl dels dbondments o deis serveis per port
dels vei'ns ¡ vei'nes de Morrotxi,

Aquesta fcrcturoció contendrá el número d'dbondments que nng redlitzol el conjunt
'/'usuoris de codo perfil durant el període objecte de tdclur'oció.
L'Ajuntament de Mdrrdtxi ford efectíu el pdgdmeni en el número de compte focilitcrt

p'>er l'lME, en un termini mdxim de 30 dies des de lo recepció de lo focluro.
/Les diteréncies entre lo tarifa de perfil No empddrondt i els preus reconeguis ¡ dplicots
/

cris ve'ins ¡ ve'ines de Morrolxí, en opticoció del present conveni, s'otendron amb cdrrec
d I'opticoció pressuposldrio 342.00.22799 de l'Ajuntament de Mdrrcrtxi.

QUdlsev0l ocord específic de desenvolupament d'aquest conveni que lengui
tronscendéncio económico seguirá: Id irdmildció previsto en els articles 49 ¡ segúents
delo Llei 40/2015, d'l d'octubre, de Regim Jurídic del Sector Públic.

Terceru.— Per ºrdl de facilitar i ogilitzor lo trdmitdció de les sol licituds dels dbondments,
I'IME ¡ l'Ajuntament de Marratxí estoblirdn els circu¡fs especials de lromitdció.
Ld delerminoció dels circuits especials de tromitdció i gestió s'odjunten el present
Conveni, com An

(

Aro per oro, es pacto que els titulors de lo lorgelo ciuldddno en vigor, empodronots d
Mdrrdtxi, seran els que lenguin dccés ols beneficis que es desprenen del present
conveni.
Així doncs, l'Ajuntament de Morrolxí, si fos necessori per 0 lo implontoció dels dcords
aquí recollits, outorilzo al personal de l'IME o tenir acces o les dades personals dels
tituldrs de lo torgeid ciutdddnd empodronois d Mdrrdixí cr lrdvés de Id seva aplicació
informático.



,<jrmmmeiir
¿, , . l…1rmrxr

:…m 7,</

L'Ajuntament de Marratxí haura d'establir els ierminis de revisiÓ/caducilat dels perfilsr

als efectes de la seva anul-Iació, modificació o validació, així com el sistema que
adopli per facilitar la informació adequada a I'lME per a la seva incorporació a les

aplicacions inlormótiques.
L'Ajuntament de Marratxí proposaró el sistema que consideri ¡“nes adequat per
acreditar els pertils que associa als seus ve'ins ¡ vei'nes, el qual sera reconegut per |'|ME.

que no assumiró ninguna responsabilitat sobre la seva procedencia o improcedencia.
L'Ajuntament de Marratxí sera l'encarregat de donar resposta ¡ tramitar totes ¡

cadascuna de les eventuals queixes, dubtes o consideracions que es puguin rebre per
part dels seus vei'ns ¡ vei'nes respecte de l'aplicació del present Conveni,

Quarta.- En el termini de 30 dies des de la signatura del present Conveni es creara una
Comissió de Seguimenl del mateix, integrada per dos representanls de l'Ajuntament
de Marratxí ¡ dos representants de I'IME, essent la presidencia a córrec d'aquest darren

¡per garantir la correcta execució del Conveni i resoldre els dubtes ¡ controvérsies que
/quguin sorgir en |“aplicació ¡ interpretació de les seves cldusulesr sempre dins de la

galitat vigent.
La Comissió es regira, en referencia a la seva constitució, funcionament i adopció
d' cards, per la normativa vigent en materia d“organs collegiats continguda en la

ecció Sa dela Llei 40/20l5, d'l d“octubre, de régim jurídic del sector públic. '

Quínta.— El present Conveni, que entrara en vigor l'endemó de la seva signatura, _i no
tendra efectes retroactius.
El mateix tendra una durado de quatre (4) anys i es prorrogard automóiicament per
anualitats fins a un maxim de quatre (es a dir, una durado maxima de vull anys entre

durado pactada ¡ possibles prórrogues), previ informe favorable de la Comissió de
Seguiment, que hauró de valorar la correcta execució del Conveni ¡ comprovar
l'existéncia de consignació económica suticient per al seu compliment per part de
|“Ajuntament de Marratxí, lleval que una de les parts el denuncii amb un mes d'

antelació a la finalilzació del Convenio de qualsevol de les seves prórrogues anuals

Sexta.- El Conveni s'extingiró, a més de pel compliment de la seva vigencia, per les

causes seg0ents:
— Per mutu acord de les parts.
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* Si es produeixen círcumsidncies que focin impossible o innecessdrio io Sevo
reo|iizoció o continuoció.
< Per incomplimeni de ies condicions esiobleries en ei Conveni.
* Per no oiendre el pogomeni de ies corresponenis liquidocions que reoliizi

I'IME.

Seiena.— El preseni Conveni te lo noiuroieso odminisiroiivo ¡ no conirociuoi, quedoni
excios de 1'dmbii d'oplicoció de lo Liei 9/2017, de 8 de novembre, de conirocies del
sector públic, ¡ es regirá pels seus propis iermes i condicions. Les qúesfions iíiigioses que
se susciiin en relació o lo inierpreioció ¡ execució del preseni Conveni se soimeiron ol

coneixement dels juijois ¡ iribunols de I'ordre jurisdiccional conienciós odminisiroiiu.

Com 0 provo de conformiioi, signom oquesi Conveni en Tres exemplors ¡ o un sol

efecie.

Morroixí,10 de marc; de 202i_

Per NME Per I“Ajuniormenide Morroixí

FranciscoDucrós Soivd,
Regidor de I'Áreo d'Esporis , /orroixi
de I'Ajuniomeni de Palma,
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ANNEX l

Requisits per accedir als I'abonament de I'ltvtE referits al document principal amb les
maleixes condicions que els empadronats de Palma:

ls Estar empadronats al municipi de Marrath
En cas d'abonaments familiars, tots els membres de la unitat familiar,
beneficiaris de l'abonament, hauran d'estar empadronats a Marratxi.

2. Tots els membres de la família beneficiaris de l'abonament familiar hauran de
ser titulars de la targeta ciutadana en vigor.

ircuit de tramitació i gestió:

]. Disposar de la targeta ciutadana en vigor:

2. Els abonament corresponents (dels indicats al document principal ¡ els que en
un futur es puguin implementar) es poden tramitar a qualsevol de les segúenls
installacions de I'lME: Germans Escales, Son Hugo, San Moix, S'Estel ¡ Rudy
Fernández—Sant Agustí ¡ a la web de l'lME mitjancant targeta ciutadana en
vrgor.

3. Les presents normes de gestió podran ser modificades a proposta de la
Comissió de Seguiment lntermunicipal prevista en el Conveni, per tal de millorar
iagililar els circuits de tramitació ¡ atenció a l'usuari.


