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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
 
D’acord amb allò que preveu l’article 172 i següents del Reglament del Parlament de 
les Illes Balears, el Grup Parlamentari PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA i MÉS PER 
MENORCA presenta la següent PROPOSICIÓ NO DE LLEI per a ser debatuda a la 
Comissió d’Ordenació del Territori 
 
TÍTOL: Pla d’Eficiència de Transport Interurbà a Mallorca 
 
El mes de desembre, el conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de 
les Illes Balears va presentar un Pla que anomenava d’”Eficiència de Transport 
Interurbà a Mallorca” i que s’ha implantat a partir de gener de 2012.  
 
El pla comporta la supressió del servei públic de transport del bus llançadora (servei 
de bus+tren) entre distints pobles, una severa retallada de línies i freqüències (també a 
primera i darrera hora) i la conversió d’expedicions fixes a prestacions “a la demanda”, 
és a dir, només si l’usuari fa una reserva telefònica el dia abans. 
 
La supressió d’aquests serveis és un greu pas enrere en l’accessibilitat i el foment en 
l’ús del transport públic, i provoca greuges discriminatoris en la connectivitat d’uns 
pobles respecte d’altres. Els més perjudicats són els ciutadans que no es poden 
permetre tenir cotxe o no en volen tenir, així com les persones amb mobilitat reduïda, 
com ara les persones majors.  
 
El retrocés és molt gran respecte del camí engegat la passada legislatura cap a un 
canvi de model de mobilitat més sostenible i respectuós amb l’entorn i el medi ambient. 
 
Per tot això, el grup parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca 
proposa la següent  

PROPOSICIÓ NO DE LLEI: 
 

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a no retrocedir en matèria de 
transport públic i mantenir les millores en transport col·lectiu aconseguides els 
darrers anys pel que fa a l’augment del nombre de línies, freqüències, 
distribució horària, intermodalitat, connectivitat i accessibilitat a la xarxa de 
transport públic interurbà de Mallorca (tren, metro, autobusos interurbans, 
bus+tren i bicicleta intermodal). 
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a restablir els serveis suprimits 
o modificats de bus+tren i de línies d’autobusos interurbans entre els municipis 
afectats per la retallada del Pla d’Eficiència de transport interurbà a Mallorca, 
modificant tan sols aquelles prestacions que es consensuïn amb els 
ajuntaments i sector socials afectats i que comportin millores reals en 
l’eficiència i la rendibilitat social del transport públic.  

 
 
A la seu del Parlament, a 
 
 
El portaveu,      El diputat,     
Gabriel Barceló i Milta    Antoni Alorda i Vilarrubias   
 
 
 


