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ANNEX AL CONTRACTE D'APARCAMENT DE VEHICLES SIGNAT EN DATA 12 DE MAIG 
DE 2017. NÚMERO DE REGISTRE 4.595. 

Ecotxe Som Moviment, S. Coop. es una societat cooperativa de persones consumidores i 
usuáries sense ánim de lucre que es regeix peí que disposen el seus estatuts, per la Llei 
1/2003 de 20 de marg, de Cooperatives de les liles Balears, modificada per la Llei 5/2011 de 31 
de mar?. 

El Sr. Alexandre Duran Grant en nom i representado de Ecotxe Som Moviment, S.Coop va 
signar contráete d'aparcament de vehicles amb la Societat Municipal d'Aparcaments i 
Projectes, SA , en concret per l'ús d'una plaga d'estacionament de vehicles ubicada a 
l'aparcament de Via Roma. 

A dit contráete s'estableix, que ates el Pía de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) on es 
promou car-sharing es facilita la Cooperativa de Cotxes Electric compartits l'abonament d'una 
plaga d'estacionament amb punt de recarrega eléctric, no tindrá cost addicional l'estáneia en 
aquest tipus de plaga en tant no s'aprovin noves tarifes. 

Ates que el PMUS dins el seu pía d'actuació estableix que per la promoció del car sharing es 
podrá facilitar a preu reduít places d'aparcament en párquings municipals. 

Per tot aixó, s'estableixen les següents 

CLAUSULES 

Primera.- El preu de l'abonament anual de l'any 2018 será de O € per tal de promocionar el 
car sharing tal i com estableix el PMUS. 

Segona.- L'abonament anual de l'any 2019 será d'un terg de la tarifa aprovada per l'any en 

Tercera.- Ecotxe Som Moviment, S.Coop es compromet a incorporar el logotip de la 
Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes, SA com a coMaborador, a totes les seves 
emissions gráfiques. S'haurá d'informar explícitament a tots els cooperativistes presents i 
futurs del contingut d'aquest annex. 

Palma, 13 dedesembrede2017 

El gerent de l'SMAP El prestí©nt#Éc^e 

concret. 

Pedro Manera Mut Alextódfe Duran^rant 


