PROPOSTA D’ACORD QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
PERQUÈ ELS VEÏNS DEL MUNICIPI DE MAÓ ES BENEFICIÏN DE DESCOMPTES EN EL BUS
DE PALMA

La Comissió d’Hisenda i Pressuposts del Parlament Balear va aprovar en sessió de
dia 2 de maig de 2017 la Proposició no de llei RGE núm. 4502/17, relativa al
desenvolupament de l’article 88 bis de la Llei de Capitalitat de Palma, per la qual
s’instava al Govern de les Illes Balears a aplicar –abans de la finalització de 2017- els
descomptes previstos per l’aplicació de la llei a fi de que les persones amb residencia a
les Illes de Menorca, Eivissa i Formentera es beneficiïn dels mateixos descomptes que
les persones residents a Palma pel que fa al transport públic.
Les bonificacions en el transport de Palma que la Llei de Capitalitat preveu per
als residents de Menorca i Les Pitiüses inclourien els trasllats des del port i l’aeroport al
centre de la ciutat i per als estudiants universitaris i de cicles de formació professional
desplaçats a Mallorca els mateixos descomptes que s’apliquen als residents de Palma.
La no aplicació d’aquesta norma legal continua generant una situació de
discriminació cap als balears que no estan empadronats a la capital de l’arxipèlag. Per
citar un exemple, un resident a Palma paga 1 € per anar de l’aeroport a la ciutat; un
resident de les Illes de Balears que no és de Palma paga 5 € per desplaçar-se des de
l’aeroport de Palma a la ciutat, el mateix que pagaria un visitant de qualsevol altra ciutat
espanyola o europea. Per tant, es podria concloure que la no aplicació de l’esmentat
article 88 bis suposa tractar el balears que no són residents a Palma com a un visitant a
la seva pròpia casa. El mateix ocorre amb els menorquins, eivissencs i formenterencs,
que estudien a la ciutat de Palma i que, pel fet que estiguin empadronats a una illa
distinta, no tenen els mateixos avantatges a l’hora d’accedir al transport públic.
L’article 88 bis de la Llei de capitalitat respon a una de les necessitats que els
residents de les illes menors han de tenir cobertes a fi que tots els residents de Balears
siguin tractats de la mateixa manera i en igualtat de condicions: l’utilització dels
mateixos serveis públics a què totes les persones de la ciutat de Palma tenen accés. La
capital de les Illes Balears –recollida en l’article 7 de l’Estatut d’Autonomia- és la mateixa
per a tots, siguin residents a Palma, a Menorca, a Eivissa o a Formentera, ja que tots els
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residents de l’arxipèlag contribueixen als efectes econòmics que es deriven precisament
de la Llei de capitalitat.
Tot i que l’acord es va aprovar el mes de maig i tot i el compromís del Govern
Balear d’aplicar aquestes bonificacions en el transport públic de Palma abans que
finalitzés 2017, en aquest moment els veïns de Menorca segueixen encara sense poder
fer ús d’uns beneficis als quals legítimament tenen dret per llei.
Per tot l’anteriorment exposat, el Grup Municipal
l’adopció de la següent Proposta d’acord:

Popular proposa al Ple

ElPle de l’Ajuntament de Maó insta al Govern Balear a donar compliment a l’acord del
Parlament de les Illes Balears de data 2 de maig de 2017 i, en conseqüència, a aplicar
amb caràcter urgent els descomptes prevists per l’aplicació de la Llei de Capitalitat a fi
que les persones amb residència a l’illa de Menorca es beneficiïn dels mateixos
descomptes que les persones residents a Palma pel que fa al transport públic

Maó, a 12 de febrer de 2018

Águeda Reynés Calvache
Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular.
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