Formentera rep 170.000 euros d’inversió en equipaments tecnològics pels seus busos de transport públic
dissabte, 24 de febrer de 2018 11:20

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Mobilitat, informa que el president del Consell,
Jaume Ferrer, i el conseller de Territori, Energia i Mobilitat del Govern de les Illes Balears, Marc
Pons, han signat el conveni sobre els equipaments tecnològics del sistema tarifari del servei del
transport públic regular de viatgers per carretera.

Mitjançant aquest conveni, el Consorci de Transport de Mallorca (CTM), que actualment duu a
terme la licitació d’un contracte de subministrament dels equipaments tecnològics a bord dels
busos de tots els serveis de transport regular a les Illes Balears, es compromet a cedir
gratuïtament al Consell de Formentera l’ús de les màquines adquirides i garantir-ne el seuÂ
manteniment.

Per a la totalitat de la flota de busos de Formentera està prevista la compra de 12 màquines de
venda i 36 equips de validació de bitllets, així com panells led per donar informació als viatgers,
càmeres de seguretat i equipaments de comunicació.

Aquesta compra conjunta facilita la integració dels sistemes tarifaris i els serveis d’informació
als viatgers de tots els operadors de transport regular a les Illes Balears, permetent que tots els
autobusos circulin amb els mateixos equipaments tecnològics i utilitzin idèntic software.

Segons el conseller insular de Mobilitat, Rafael González, “aquesta nova mesura té com a
objectiu la millora del servei de transport públic i es porta a terme en paral·lel a la tramitació de
la nova contracta de transport que s’ha d’iniciar a principis de 2019 i que suposarà una millora
en la prestació d’aquest servei”.

Distribució del conveni
En base a aquest conveni, el CTM s’encarregarà de la gestió de les eines informàtiques, el
sistema d’informació als viatgers i la integració del sistema tarifari integrat. El Consell de
Formentera, per la seva banda, assumirà les despeses de conservació i manteniment
derivades de la utilització de les màquines a partir de la finalització del contracte, que té una
durada prevista de 4 anys prorrogables per 4 anys més. Així mateix, el Consell es compromet a
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disposar dels mitjans necessaris per dur a terme la gestió diària del sistema tarifari integrat.
La inversió prevista pels equipaments dels busos de Formentera és de 172.800 euros (IVA a
part). Aquesta inversió està finançada pel Govern de les Illes Balears i ja s’han sol·licitat ajudes
del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), que poden arribar fins al 50% de la
despesa total.
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