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tut d’això, i per rectificar aquests errors, procedeix modificar la Resolució
esmentada.

Num. 9979
Acord del Consell de Govern de 18 de maig de 2012 pel qual es
modifiquen les tarifes dels títols de transport T20 i T40, el preu
del bitllet senzill d’SFM i altres components del bitllet senzill
d’autobús

Per tot això, fent ús de les atribucions que tenc conferides, a proposta del
director gerent del FOGAIBA,dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer
Modificar el punt 1 de l’apartat tercer de la Resolució del president del
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 20 d’abril de 2012, per la qual es convoquen subvencions per a la mesura d’augment
del valor afegit dels productes agrícoles, corresponent a l’any 2012 (BOIB núm.
59 de 26 d’abril de 2012), que queda redactat de la següent manera:
‘Poden ser beneficiaris de les ajudes que preveu aquesta convocatòria les
persones físiques o jurídiques que duguin a terme les actuacions que s’esmenten a l’apartat quart de la present Resolució i que, en el moment de presentació
de la seva sol·licitud, tenguin la condició de:
- microempreses i petites i mitjanes empreses definides a la Recomanació
2003/361/CE de la Comissió i/o
- empreses no contemplades a l’article 2.1 de la Recomanació
2003/361/CE que tenguin menys de 750 empleats o un volum de negocis inferior a 200 milions d’euros.’
Segon
Modificar el punt 8 de l’apartat quart de la Resolució del president del
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 20 d’abril de 2012, per la qual es convoquen subvencions per a la mesura d’augment
del valor afegit dels productes agrícoles, corresponent a l’any 2012 ( BOIB
núm. 59, de 26 d’abril de 2012), que queda redactat de la següent manera:
‘Per a ser considerada subvencionable, serà necessari que la inversió en
obra civil es faci complint les normes urbanístiques en aquesta matèria. A tals
efectes, serà preceptiu acreditar, previ al pagament, el compliment de tals
extrems, adjuntant la documentació que s’esmenta a l’apartat onzè de la present
Resolució.’
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Tots els operadors de transport regular per carretera són empreses privades, per la qual cosa no és arriscat suposar que el bitllet senzill és una mesura
del punt d’equilibri del transport regular per carretera.
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) és una empresa pública molt
palanquejada. Per tant, la mesura del bitllet senzill per establir el punt d’equilibri de l’empresa no és correcta. La mesura correcta és fer que viatjar amb autobús o amb tren sigui equiparable en preu.
La targeta intermodal es va crear per fidelitzar els usuaris habituals del
transport públic, fent més senzill i més barat l’abonament dels títols de transport
per incentivar-ne l’ús.
El desequilibri entre el cost del transport públic i el preu que abona l’usuari és molt acusat.
Per això, i atesos els informes tècnics presentats, la proposta dels consells
d’administració de 14 de maig d’enguany del Consorci de Transports de
Mallorca (CTM) i de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) i l’informe preceptiu de la Comissió de Preus, el Consell de Govern, a proposta del conseller
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, en la sessió de dia 18 de maig de 2012,
adopta, entre d’altres, l’Acord següent:
‘Incrementar els títols de transport T20, T40 i bitllet senzill d’SFM de la
manera següent:
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Tercer
Eliminar l’epígraf f) del punt 3 de l’apartat sisè de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA),
de 20 d’abril de 2012, per la qual es convoquen subvencions per a la mesura
d’augment del valor afegit dels productes agrícoles, corresponent a l’any 2012
(BOIB núm. 59, de 26 d’abril de 2012).
Quart

Títol T40
Proposta
Bitllet d’SFM
Proposta

Modificar el punt 8 de l’apartat onzè de la Resolució del president del
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 20 d’abril de 2012, per la qual es convoquen subvencions per a la mesura d’augment
del valor afegit dels productes agrícoles, corresponent a l’any 2012 (BOIB núm.
59, de 26 d’abril de 2012), que queda redactat de la següent manera:
‘El fet de no presentar la documentació justificativa o no executar la
inversió objecte de l’ajuda en el termini i en els termes esmentats per a la correcta justificació suposa un incompliment al qual és aplicable el que disposa el punt
3, apartat desè, de la present Resolució.
A aquests efectes, l’execució de les actuacions s’haurà d’ajustar a la distribució de la despesa acordada en la resolució de concessió. No obstant això,
s’admetran canvis justificats i no substancials de les partides pressupostàries
dins cada una de les actuacions previstes en la resolució de concessió, sempre
que amb les actuacions realitzades s’hagin assolit els objectius prevists’.
Cinquè
La present Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Palma, 16 de maig de 2012
El president del FOGAIBA
Gabriel Company Bauzá

—o—

Salts

Salts

A més,
- Un increment extraordinari de la tarifa partícip empresa (TPE) de les
concessions IB-10, IB-13, IB-14, IB-16, IB-24, IB-30 i IB-38, que provoca uns
increments en la tarifa dels bitllets senzills que oscil·len entre un 8 i un 35 per
cent.
- La introducció d’una tarifa suplementària (T++) de dos tipus: una de
caràcter general a totes les concessions, de 5 a 40 cèntims segons sigui necessari per arribar a una tarifa mínima d’1,50 euros, i una altra de caràcter específic
a determinats trajectes de les concessions IB-21 (de 5 i 10 cèntims de quantia),
IB-33 (de 35 cèntims) i IB-35 (de 5 a 90 cèntims).
- L’eliminació del descompte del 5 % sobre la tarifa del BSN+, que s’aplicava si s’adquiria un bitllet senzill d’anada i tornada. No obstant això, per
decisió empresarial, les concessions IB-13, IB-15, IB-21, IB-22, IB-24, IB-26 i
IB-33 continuaran oferint a l’usuari el títol de bitllet senzill d’anada i tornada
sense aplicar cap descompte sobre la tarifa del bitllet normal.’
Palma, 18 de maig de 2012
El secretari del Consell de Govern
Antonio Gómez Pérez
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