
 

Michael Lorenzo Muller Flury, portaveu del Grup Municipal Unides Podem de 
l’Ajuntament de Pollença, a l’empara del que es preveu en el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta, per al seu debat i 
aprovació en sessió plenària de l’Ajuntament, la següent  

 

MOCIÓ PER LA INTRODUCCIÓ DE MILLORES EN EL NOU SISTEMA TARIFARI I 
DE FUNCIONAMENT DEL TIB 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Dia 1 de gener de 2021 va entrar en funcionament el nou sistema tarifari i de 
targeta moneder, impulsat per la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, que ha 
proposat canvis importants i que han provocat certa confusió entre els usuaris 
més habituals dels serveis de transport del TIB (bus, tren i metro) i també entre 
la població general. El nou sistema ha suposat la conversió de la targeta 
intermodal, que s’emprava amb abonaments de 20 i 40 viatges o descomptes 
sobre el bitllet senzill per als usuaris de perfil social, en una targeta moneder en 
què cal carregar “saldo”. La forma d’emprar la targeta pretén trencar les barreres 
que presentaven els anteriors abonaments fixos vinculats només a un nombre 
específic de salts, així com establir eines per a la fidelització dels usuaris més 
habituals. Per a això, estableix un conjunt molt divers de tarifes, que depenen 
del perfil de cada usuari; i que tenen un preu decreixent vinculat a un sistema 
de punts que s’acumulen a mesura que es viatja. Aquest sistema de descompte 
suposa que cada nou viatge té un preu diferent a l’anterior, i es reinicia cada 
mes per tornar al preu de referència establert. Malgrat la bona voluntat de voler 
premiar i fidelitzar els usuaris més habituals, el nou sistema resulta ser entre un 
10 i un 15% més car, principalment pels usuaris de 2 salts. Els de cero salts i els 
de quatre es veuen beneficiats pel nou sistema. 

Si bé aquest nou sistema suposa un avanç tecnològic considerable, ha provocat 
en alguns casos dificultats i confusió per als usuaris, avesats a l’anterior sistema. 
La variabilitat dels preus, la manca de coneixement amb detall de totes les 
tarifes existents, així com el desconeixement dels sistemes d’accés a la 
informació sobre saldo i nombre de viatges realitzats, fan que sigui 
imprescindible millorar els canals de comunicació, així com fer un seguiment de 
l’impacte del nou sistema entre el conjunt d’usuaris que permeti valorar-ne el 
grau de satisfacció i ús. Amb el nou sistema de targeta moneder no apareixen 
en les pantalles, en el moment de l'ús de la mateixa a través dels torns, els 



 

cobraments realitzats ni tampoc el romanent existent. Aquesta opció només és 
possible o bé fent ús de les màquines de venda de les estacions, o bé mitjançant 
l’àrea d’usuaris de la web del TIB. No tots els usuaris del transport públic tenen 
els coneixements d’ús informàtic per a manejar aquesta àrea d’usuaris.  

Així mateix, s’han rebut queixes respecte a la comparativa de preus entre els 
anteriors abonaments T20 i T40 i el preu dels mateixos viatges amb el nou 
sistema en cas de comparar-se amb el perfil general i sense fer variacions en el 
nombre de salts, que alguns usuaris consideren un increment de preus. La 
manca de publicitat i facilitat per sol·licitar la targeta moneder i de comprar per 
avançat els viatges “en línia”, provoca a Pollença per exemple preus desorbitats 
com haver de pagar 4,5€ per un bitllet senzill entre Pollença i el Port de 
Pollença, o 9€ per anar des del Port de Pollença fins a Palma (7,5€ des de 
Pollença, fent una anada i tornada per viatgers esporàdics sense targeta de fins 
a 18€!) És clau facilitar al màxim que la ciutadania, tot i que sigui usuària 
esporàdica del TIB, tengui les eines necessàries per evitar aquests preus.  

Per altra banda, el Pla Insular de Serveis de Transport Regular de Viatgers per 
Carretera de Mallorca (2017) també ha suposat canvis en les línies i freqüències 
del transport al Municipi. Pollença, que no té cap estació de bus, s’ha 
transformat en capçalera de 3 línies: L301 (Palma), L321 (Cala Sant Vicenç), L322 
(Port d’Alcúdia). La infraestructura existent no pot assumir unes freqüències que 
s’han augmentat casi al doble (sobre tot a l’estiu amb la incorporació de la L322). 
Segons el propi Pla, la parada de bus de Cecili Metel, no compta amb una 
marquesina, no té espai adequat per fer maniobres de bus i tampoc té una bona 
accessibilitat. En resum, no hi haurà espai per fer maniobres ni per poder 
combinar al mateix temps la presència de més busos i el tràfic regular 
d’automòbils. El Pla també ha comportat adquirir busos més grans (i més 
eficients en termes mediambientals, mesura positiva). Amb aquestes 
dimensions és pràcticament impossible que puguin coincidir més de dues 
unitats al mateix temps a la parada abans esmentada.  

Addicionalment, i no menys important, el solar conegut com Can Conill acollirà 
en els anys vinents el nou PAC de Pollença. Es reduiran places d’aparcament 
dissuasori i no és compatible que aquestes infraestructures (renou, alta 
presència persones, moments de saturació de vehicles) estiguin una al costat de 
l’altra, pel seu correcte funcionament.  El Pla considera que les parades amb alta 
demanda han de tenir:  



 

• Instal·lació de més d’una marquesina, o d’una de major longitud, 
preferentment modular de manera que es pugui adaptar a les 
característiques i al nivell de demanda de cada parada.  

• Les parades han d’estar il·luminades.  
• Es recomana instal·lar aparcaments per a bicicletes dotades de sistemes 

per donar seguretat al propietari de la bicicleta.  

L’Ajuntament de Pollença ha iniciat les reunions i peticions necessàries perquè 
es pugui situar una futura estació de busos per Pollença (que compleixi 
prescripcions abans esmentades), així com un pàrquing dissuasori (reservant 
un espai per futurs possibles usos), el qual és realment idoni, a l’espai de 
titularitat Municipal anomenat o conegut com Can Bach. Terreny de referència 
cadastral 07042A00100627 que es va adquirir l’any 2018 per un preu de 
510.000€. Compta amb una superfície gràfica de 7.872 m2 amb la classificació 
de sòl rústic, constant com Àrea de transició de creixement. Un espai que, per 
la seva proximitat a la carretera (possibilitat de crear un accés definit que 
milloraria l’accessibilitat i també permetria pacificar el tràfic i millorar l’accés a 
l’excursió del Puig de Maria). Una opció a la qual els partits polítics del Consistori 
hi donen suport i esperen que les negociacions arribin a bon port.  

No se’ns ocorr millor manera de fomentar el transport públic (que dona 
compliment als ODS 11, ciutats i comunitats sostenibles i 13, accions pel clima) 
que incorporar millores al sistema de tarifes i transport del TIB, així com treballar 
per aconseguir infraestructures adequades i que facilitin l’ús a la ciutadania.  

Per tot l’anterior, el Grup Municipal d’Unides Podem de l’Ajuntament de Pollença 
presenta al Ple per a la seva consideració i acceptació si escau, els següents 

ACORDS 

1.  Sol·licitar a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge que ampliï els canals i 
campanyes de comunicació per tal que tots els usuaris coneguin els detalls del 
nou sistema tarifari establert a la xarxa TIB. 

2. Demanar a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge que ampliï la xarxa de punts 
on poder realitzar l’emissió i renovació de la targeta Intermodal / moneder, 
implementar la targeta moneder virtual a través d’una app per mòbils i que es 
pugui sol·licitar la targeta de forma telemàtica per accelerar el procés i evitar 
aglomeracions i pèrdues de temps en coes. 

3. Demanar al Govern de les Illes Balears que millori els sistemes per conèixer 
els preus del viatge i el saldo de les targetes tant a les estacions de tren com a 
la xarxa de busos. 



 

4. Demanar al Govern de les Illes Balears que valori, una vegada s’hagi consolidat 
el sistema tarifari recentment implantant (màxim en el termini d’1 any), l’impacte 
que ha tengut sobre el nombre d’usuaris i la seva satisfacció, plantejant, si fos 
necessari, canvis en aquest sistema per tal que serveixi per a l’impuls de la 
mobilitat sostenible i l’ús del transport públic i avaluant les avantatges i 
desavantatges en relació al sistema anterior d’abonaments T-20 o T-40.  

5. Instar a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, una vegada valorat l’impacte 
esmentat al punt anterior, a la revisió general del nou sistema tarifari amb 
l’objectiu de continuar millorant i potenciant el transport públic, estudiant i 
millorant les freqüències i línies on sigui necessari i valorant urgentment tarifes 
que no discriminin els usuaris que menys utilitzen el transport públic.  

6. Instar a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge a recuperar el bus llançadora 
Pollença – Sa Pobla perquè la ciutadania de Pollença tingui l’opció d’enllaçar el 
bus amb els horaris del tren de Sa Pobla.  

7. L’Ajuntament de Pollença es posa a disposició del Consorci de Transport de 
les IB, a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge i en definitiva al Govern de les 
Illes Balears  per avaluar la construcció d’una nova estació de busos a Pollença i 
un pàrquing dissuasori, sent candidat el terreny conegut com Can Bach, amb 
referència cadastral 07042A00100627. Així mateix sol·licita al Departament de 
Carreteres del Consell Insular de Mallorca que adeqüi accessos adients des de 
la carretera MA 2.200 al terreny de Can Bach. Tot això, previ realització dels 
tràmits urbanístics pertinents.  

8. S’establirà una ajuda directa als usuaris dels Serveis Socials municipals que ho 
requereixin, per a que puguin recarregar la targeta moneder sense que computi 
en el total d’ajudes rebudes i sempre que estigui plasmat en un pla de feina.  

 

Pollença,  8 de març de 2021, i presentades les esmenes el dia 17/03/2021, així com el 
dia 24/03/2021 

El portaveu del Grup Municipal Unides Podem 

 

 

 

Michael L. Muller Flury 

Al Ple Corporatiu del 25 de març de 2021 


