
 
 
El grup municipal de MÉS a l’Ajuntament de Palma presenta al proper Plenari, previ 
dictamen de la Comissió Informativa d la següent PROPOSICIÓ relativa a: 
 

Desenvolupament del sistema tarifari integrat   
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

El març de 2011 es va aprovar un Conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes 
Balears, a través del Consorci de Transports de Mallorca (CTM), i l'Ajuntament de Palma, 
a través de l'EMT, per fer compatibles i integrar dins un sol sistema per un costat la targeta 
ciutadana de l'EMT i per l'altre la targeta intermodal del CTM. El procés de confluència 
s'havia treballat i negociat durant els mesos anteriors en una feina conjunta dels serveis 
tècnics de l'EMT i del CTM. 
 
Aquest Conveni s'emmarcava dins les directrius que estableix el Pla director sectorial de 
Transports (PDST) i posava les bases per atendre una històrica reivindicació dels usuaris 
del transport públic de Mallorca: poder viatjar per tota la xarxa de Mallorca (Bus TIB, SFM i 
EMT) amb una sola targeta.  
 
El treball tècnic estava pràcticament enllestit i només mancava executar les respectives 
aplicacions informàtiques i tancar l'acord econòmic de col·laboració i compensacions entre 
Govern i Ajuntament. 
 
Incomprensiblement, Govern i Ajuntament donaren per tancat el procés d'integració 
tarifària a principis d'aquesta legislatura amb poques explicacions, més enllà de la 
reiterada excusa del “no hi ha doblers”.  
 
Tenint en compte que al Pressupost de 2014 les partides pressupostàries augmenten i 
que aquest projecte d'integració tarifària és essencial per a la potenciació del transport 
públic i la millora de les condicions dels usuaris.   
 
Per tot això,  des de MÉS per Palma proposam al plenari de l’Ajuntament l’adopció de la 
següent 

PROPOSTA D’ACORD 
  

El Ple de l'Ajuntament de Palma insta a la regidoria de Mobilitat a desenvolupar el 
Conveni entre Govern i Ajuntament de 28 de març de 2011 i dur a terme el procés 
d'integració tarifària entre l'EMT i el CTM, complint així les directrius del PDST i fent 
possible que els usuaris se puguin desplaçar per tota la xarxa del sistema de transport 
públic de Mallorca amb una única targeta de transports.   
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