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EL SR. PRESIDENT:

Va a comenzar la sesión y, en primer lugar, substituciones de
los grupos parlamentarios.

Sr. Mesquida.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Juan Mesquida substituye a Francisco Triay.

EL SR. PRESIDENT:

¿Hay alguna substitución más?

I.1) Compareixença del Sr. Joan Feliu i Amengual, cap de la
Policia Local de l'Ajuntament de Palma.

Pues pasamos a dar la bienvenida al Sr. Feliu -buenos días-
jefe de la Policía Local de l'Ajuntament de Palma. Le rogamos
que informe sobre el tema objeto de la comparecencia, que bien
conoce, y una vez que finalice su intervención los grupos
parlamentarios le formularan las observaciones, las preguntas,
las cuestiones que estimen relevantes sobre su información y
habrá también un turno de réplica y contraréplica. Tiene, por
tanto, la palabra.

EL CAP DE LA POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT
DE PALMA (Sr. Joan Feliu i Amengual):

Moltes gràcies, Sr. President. El primer que he de dir és que
em felicit, com a ciutadà de Palma i com a persona interessada
professionalment en el tema dels accidents, per aquesta iniciativa
d'aquest parlament de constituir una comissió perquè crec que és
un tema prou important per debatre i estudiar i que, per
descomptat, ens doni l'ocasió, particularment a l'Ajuntament de
Palma i en concret al responsable del grup de feina d'accidents
de trànsit urbà de Palma per explicar una mica, aquí, què és el
que hi ha, què és allò que es fa i atrevir-me amb molta gosadia,
començ per dir, a donar unes possibles i petites, per ventura,
solucions o iniciatives perquè es puguin dur a terme en un futur
per pal•liar el tema dels accidents.

Jo el primer que he de dir és que Palma, com tots sabem, és
una ciutat atípica perquè és una ciutat turística que té una
infraestructura complicada. És una ciutat radial, limitada per la
mar per un costat, i això vol dir que necessàriament per
desplaçar-se per dins la ciutat s'ha de fer una sèrie de vies de
penetració i, sobretot, que tenim un casc antic que no permet cap
tipus de floritura respecte al trànsit. De totes maneres jo crec que
allò que deia un batle de Palma fa molts d'anys quan li
demanaven a la premsa, que el problema del trànsit no el
preocupava perquè era un tema que no tenia solució i que els
problemes sense solució no el preocupaven, jo, per descomptat,
no estic d'acord; jo crec que, accidents, n'hi haurà sempre, perquè
n'hi ha des de que es va inventar el vehicle perquè depèn, entre
altres coses, de la persona, que és voluble, i tenim problemes en
un moment determinat, depèn d'una màquina que té un desgast
important, i depèn d'unes vies i d'una infraestructura que moltes
vegades també és millorable. Per tant, accidents n'hi haurà
sempre, però això no vol dir que no tengui solució, el tema dels
accidents. El que s'ha de fer, des del meu modest punt de vista,
és intentar que aquesta taxa d'accidentalitat no creixi,
s'estabilitzi, i procurem que davalli. Jo personalment som bastant
optimista -tal vegada vaig una mica contra corrent- en aquest
tema. 

Jo he de dir que a Ciutat, a Palma, afortunadament, amb
moltíssima feina que es fa, per descomptat, en el tema dels
accidents i sense cap tipus de triomfalisme, perquè això és
perillosíssim quan parlam d'accidents, s'ha aconseguit
estabilitzar -com veurem d'aquí a un momentet- la taxa i
fins i tot puc avançar que en el temps que duim de l'any 97
anam en un descens de gairebé un 6% damunt els accidents
de l'any passat. Repetesc que no sabem què passarà d'aquí
a finals d'any, però això ens du a ser moderadament
optimistes.

Palma, com ja s'haurà dit en aquesta cambra, jo no conec
les anteriors intervencions, però com ja s'haurà dit, té una
quantitat de vehicles enorme, tenim un padró de 216.000
més 16.000 ciclomotors. Això vol dir que sense incloure els
cotxes de lloguer que, segons estudis fets, pràcticament un
70% dels visitants de Mallorca passen qualque dia per
Palma, això vol dir que no podem saber els cotxes que
arriben a Palma corresponents a turistes que no estan a
Palma, però només de Palma, censats, ens dóna que hi ha un
cotxe cada 1,3 habitants. Això, per descomptat, no ho té cap
ciutat arreu del món i, a part d'això, tenim 650 quilòmetres
de vies urbanes i això ens dóna -s'han posat moltíssims de
remeis, com ara veurem- però ens dóna que aquesta xifra
d'accidents sempre estigui al voltant del 50%, dels que hi ha
a Palma; afortunadament fa una sèrie d'anys que estam per
davall del 50, però entre el 40 i el 50% dels accidents que hi
ha a tot Balears es donen a Palma. Per tant, jo crec que és
important estudiar el tema de Palma independentment.

També voldria dir que, els accidents, nosaltres, la
Policia, coneixem els directes, el que nosaltres deim directes
i indirectes, és a dir, els que coneixem directament perquè
hi intervenim, perquè ens crida el ciutadà, perquè el policia
de carrer, que tenim moltíssima gent -com vostès saben- al
carrer, ho detecta i hi ha una intervenció directa, o bé perquè
hi ha ferits o mals molt grans -o no tan grans, per via civil-
i ens ve a través dels jutjats que ens demanen una
intervenció i un informe a posteriori. Això vol dir que,
malgrat tot, hi ha una xifra negra d'accidents que jo no puc
facilitar, que desconec, i que ho crec que ningú no té les
dades i que s'haurien de treure que comença a ser hora. És
a dir, els accidents que no comptabilitza la policia, sigui la
Guàrdia Civil a carretera, siguin les policies locals en zona
urbana, ni detecten els jutjats perquè no hi ha conflicte entre
dues parts, resulta que no es tenen comptabilitzats. Per tant,
quan parlam de xifra d'accidents sempre hem de dir xifra
d'accidents coneguts, per una cosa o per l'altra, però hi ha
una xifra negra que desconeixem, que naturalment es podria
conèixer a través de les companyies d'assegurances, que jo
crec que és la font base perquè, clar, normalment un 90%
gros dels accidents acaben a una companyia d'assegurances;
hi ha un percentatge petit que no, perquè són mals propis,
perquè no hi ha assegurança, perquè no hi ha assegurança a
tot risc, etc.
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Amb aquest temps limitat, molt limitat, que tenim passaria,
sense intentar marejar-los massa, a donar unes dades
estadístiques, no de molts d'anys, perquè podríem parlar des de
l'any 66 i, en concret, jo podria parlar des de l'any 81 perquè duc
17 anys fent feina en aquest tema, però tenim les memòries des
de l'any 66 que estàvem en 500 accidents -serveixi com
anècdota- a la ciutat de Palma; l'any 96 estam a prop de 4.000.
Llavors, si...

(Tros de la intervenció inoïble)

...no els trauré de la funda per guanyar temps. També els vull
dir que nosaltres tenim una zona d'accidents consensuada, per
dir-ho de qualque manera, amb la Guàrdia Civil que actualitzam
permanentment; això també a nosaltres ens deforma una mica
l'estadística perquè, clar, per exemple ara, enguany, o a finals
d'any, aquests punts blaus que veuen vostès són els límits
d'actuació de la Policia Local en accidents, i ara actualitzam i
negociam, per dir-ho de qualque manera, perquè això és un mal
negoci perquè és carregar-nos de feina un, per tant no hi sol
haver discussió, però estam per agafar els punts que veuen en
vermell; és a dir, que fins ara el límit d'actuació són els blaus i
ara passaríem, segurament a principi de l'any que ve, als
vermells; això provocarà a les nostres estadístiques un increment
important, però que haurem de fer sectors per veure què és el que
realment s'ha incrementat.

Llavors, això és la corba d'accidents dels darrers cinc anys
que, aquí, informàticament no surt molt bé, perquè pareix, dóna
a entendre que es gairebé una pujada vertical (...) i això és fals,
és a dir, a la següent, on veuran les xifres, veuran que la
tendència ja ha anat disminuint, és a dir, la tendència de
creixement: si estàvem amb un creixement d'un 6% fa tres anys,
fa dos anys va ser d'un 5 i l'any passat va ser d'un 3, i enguany -
repetesc, i toquem fusta i ferro i tot el que sigui- estam no en
tendència negativa sinó en xifra absoluta negativa.

(Tros de la intervenció inoïble)

...veuen allà la variació percentual que és la tendència dels
darrers anys que va, afortunadament, anava davallant, i per
mesos, bé, també, i després el que duim d'enguany, veim que va
per davall d'un 5,5 i, tenint en compte que estadísticament el
desembre i normalment l'octubre són mesos fluixos
d'accidentalitat, amb dades empíriques, hem de ser
moderadament optimistes respecte a la xifra d'accidents que hi
haurà l'any 97 damunt el de l'any passat, la qual cosa vol dir que,
malauradament, a carretera s'han incrementat i crec que a Ciutat
podem dir que s'està estabilitzant i disminueix. Aquí hi ha la
comparança, precisament, dels accidents amb víctimes de
carretera i de Palma, urbans de Palma, vaja, és a dir, a dalt són
les xifres que dóna la Direcció General de Trànsit dels accidents
i els blaus, la columna d'abaix, som nosaltres, són els de Palma,
i en el gràfic veuen que es va separant, afortunadament per a
nosaltres perquè..., vaja, afortunadament, m'entenguin, no perquè
creixin els de carretera, sinó perquè intentam i aconseguim amb
petites millores que els accidents a Palma disminueixin. 

Llavors la tipologia. Bé, jo aquí, aquesta és la tipologia
fonamental, en números, que crec que és més interessant
(...); de tota manera veurem després que aquí aquests
números, veim que entre els xocs, que és precisament aquest
d'aquí, el xoc és una col•lisió entre un vehicle i un obstacle
estàtic, això és el xoc; (...) l'envestida, que és aquesta, la
lateral, ens agafa pràcticament un 50%, és a dir, que la
meitat dels accidents es produeixen, o bé per envestida o bé
per xoc. Això està, naturalment, relacionat d'una forma
directa amb (...), que és el tema de les causes directes, que
veim que, en no respectar (...) perquè, lògicament, el fer de
no respectar el cediu el pas provoca una envestida, com és
natural. 

De totes maneres, jo, en arribar aquí, voldria dir que a
nosaltres ens preocupa molt el tema de les causes, perquè
nosaltres creim que el que pot fer la policia és una
microinvestigació, que és el que fa, però que fuig de les
nostres mans, i jo aprofit per dir-ho en aquesta cambra i ho
comentaré una mica més endavant en parlar de mesures, que
crec que és necessari fer -precisament es comença pel que
fan vostès aquí- una macroinvestigació, perquè jo posaré, no
sé, els primers exemples que em venguin ara al cap: si
parlàvem abans de persones, vehicle i dia, molt bé, idò si jo
dic, la persona, un accident, i diuen que ha estat una
distracció del conductor i ha sortit de la carretera, bé,
d'acord, estadísticament està -diguem- "solucionat"; i per
què s'ha distret el conductor?, tal vegada s'ha distret perquè
hi ha una tanca publicitària amb una senyora que el convida
a anar a Aquacity, que figura a les carreteres de Mallorca.
Potser. Dos: diuen això mateix que acab de dir ara, no cedir
el pas; bé, efectivament, està clar que aquí hi ha un disc de
cediu el pas i no s'ha cedit i hi ha hagut una envestida, però
per ventura la causa no és que no s'hagi respectat, és que
aquest senyal està mal posat, està tapat, hi ha un fanal
davant que ha posat després una brigada que no tenia res a
veure amb la senyalització ni amb la policia ni amb el servei
de trànsit, etc. I si parlam de vehicle ens diuen, per exemple,
que no ha funcionat el fre, hi ha hagut 16 metres de frenada
i aquest cotxe, a la velocitat que anava, demostrada, només
havia de tenir 6 metres de frenada; què ha passat?, és un
problema tècnic del cotxe; bé, és un problema tècnic del
cotxe, això és vera, però per ventura quan ha passat l'ITV,
que se li ha mirat l'estat dels pneumàtics, però no se li ha
mirat, com per exemple no es mira, la gruixa dels
pneumàtics, com miren a altres països d'Europa. Per tant,
aquí tenim nosaltres una causa directa però tampoc tenim la
indirecta perquè no s'ha estudiat. Per tant jo crec que -i en
parlaré una mica, després- és important el tema de les
causes indirectes. Llavors, bé, aquí també ja ho he dit, però
entre no cedir el pas amb senyal i no cedir la prioritat,
també anam a una xifra d'un 40% i busques, és a dir, la
majoria d'accidents es produeixen per això, a Ciutat.
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Després, aquesta parlava de la relació de víctimes. Bé, això
també és un tema sabut: està clar que les víctimes urbanes, entre
motos i ciclomotors ens duen la majoria, com poden veure aquí,
però també una majoria aclaparadora, és a dir, el 46% de les
víctimes són de motos o ciclomotors i, per tant, ja la resta queda
bastant minvada. Afortunadament he de dir que el tema dels
vianants, que fa una sèrie d'anys era molt preocupant, nosaltres
hem detectat un progressiu respecte -malgrat es continua sense
respectar en molts de casos- dels passos de zebra, és a dir, avui
en dia atropellaments damunt passos de zebra van minvant,
afortunadament, d'una forma molt considerable. Això vol dir que
hi ha un major respecte i que molts dels atropellaments es
produeixen fora dels passos indicats per a vianants.

(...) bé, l'edat és un altre tema que supòs que aquí ja s'ha
comentat, també. Aquí tenim també un tema claríssim: el
segment entre 21 i 30 ens dóna una majoria aclaparadora, però
si afegim el de 31 a 40 és que ens menjam gairebé tots els
accidents; és a dir, els que estan entre 21 i 40, com poden veure
aquí, passen del 50% dels accidents que es produeixen a Palma,
es produeixen entre conductors en edat d'entre 21 i 40 anys. Això
lleva una mica el mites extrems, els mites dels menors, dels molt
menors, per entendre, i els mites dels molt majors, que és un mite
però que, com que són poblacions -com també insistiré una mica
després- damunt les quals pot actuar la mateixa policia, en canvi
aquesta franja de 21 a 40 se'ns escapa, no sabem a on hem
d'impartir formació o educació vial als conductors entre 21 i 40,
als menors d'aquesta edat sí i als majors de la tercera edat també,
però enmig se'ns escapa; crec que també seria per analitzar-ho.

Llavors passaria a parlar una mica de les mesures habituals,
molt ràpidament. Nosaltres ja els he dit abans que actuam amb
microinvestigació i amb mesures immediates; en primer lloc, una
formació policial important: l'Escola de Policia de Balears,
depenent de la Comunitat Autònoma; enguany, per exemple, té
programats 13 cursos, 13 seminaris dedicats exclusivament a
l'estudi de l'accidentalitat i dels accidents; crec que és una xifra
important dins el volum de seminaris que té l'Escola per a
policies de tot Balears. Després, sobretot, nosaltres ens centram
en l'anàlisi de l'accident, de cadascun dels accidents, perquè el
que seria molt depriment, per dir una paraula, per a nosaltres
com a tècnics, és que, com ens ha passat una sèrie d'anys enrere,
se'ns repetissin els punts negres d'accidents, és a dir, nosaltres
creim que si hi ha un punt negre i s'estudia aquest punt negre no
s'ha de repetir, dins Ciutat, i això és el que intentam i crec poder
dir que ho aconseguim. Jo després tenc aquí un dossier per a
vostès i la memòria, fins i tot, també d'enguany; vostès veuran
que la llista de punts negres de l'any 96, per exemple, no n'hi ha
ni un dels que varen figurar l'any 95; això crec que és una dada
important, per a nosaltres, perquè vol dir que es fa una feina; que
en surten uns altres?, d'acord, però eliminam punts negres i feim
feina posant pegats a on podem.

Llavors, perquè vegin un mínim exemple (...) l'any 95 ens
sortien aquests punts d'accidentalitat; tots són punt a on hi
ha hagut un accident l'any 95; llavors aquí, amb mesures, en
connexió amb el Servei de Trànsit, es fan una mitja de 450
o alguna cosa així -ho dirà millor en Miquel Femenia que ve
darrere jo- però una cosa així, de decrets de trànsit, la
majoria d'ells amb proposta de Policia i amb anàlisis del
Servei de Trànsit o al revés. Llavors es proposen unes
mesures i es decreten i es modifiquen. L'any 96, aquest
mateix punt, allò que ens va sortir és això d'aquí, (...) vàrem
passar de 14 o 15 a 2. Bé, això es fa punt per punt en els
punts negres d'accident de cada any, és a dir, s'analitzen un
a un els accidents. Aquí ho veuen més exactament: això són,
els blaus, per exemple, són els punts negres del 95 dins
Ciutat, i els punts grocs són els punts negres de l'any 96.
Maldament aquí pareixi que n'hi ha algun que està molt junt
no és el mateix punt, és a dir, està pròxim -clar, això és un
mapa..., ja veuen l'escala- però no coincideix, en absolut,
cadascun dels punts, a la memòria es relaciona el detall.

Naturalment, a part d'això hi ha dos temes que són
important i que a nosaltres ens duen a fer controls
preventius; hi ha tres temes: un control preventiu damunt
punts considerats perillosos, punts negres o punts que,
maldament no hagin estat punts negres nosaltres preveim
que ho podrien ser, llavors nosaltres reforçam la vigilància
policial a determinades hores; naturalment nosaltres també
sabem -i això sí que no aconseguir variar-ho massa- els dies
de màxima accidentalitat, que són els divendres, els de
mínima, que solen ser els diumenges, les hores de màxima,
que solen ser de 12 a 1 del migdia, de 4 a 5 de l'horabaixa,
i les de mínima, i en els punts que consideram perillosos es
reforça la presència policial destinada al trànsit, però, a part
d'això, hi ha els controls preventius d'alcoholèmia, que avui,
segons una informació de premsa, hi ha el que per nosaltres
és una bona notícia, que és que el Tribunal Constitucional
ha decretat, ha dit que és constitucional el tema tan
controvertit de si la negativa a bufar era constitucional o no;
segons informació del diari d'avui diu que -jo, per
descomptat, no he vist la sentència, perquè això surt avui-
diu que ha declarat constitucional el tema. 
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Bé, anècdota a part, el tema dels controls preventius que, per
altra banda, dóna unes dades molt baixes, afortunadament, això
és un altre tema que a vegades estam molt enganats, (...)
d'alcoholèmies mirin les taxes que ens surten positives, un 5,3%
l'any 96, el 97 un 5,87, és a dir, estam en un 5 i busques i no
pensin vostès que feim controls d'alcoholèmia a les 12 del
migdia del dijous, feim controls d'alcoholèmia les matinades del
divendres al dissabte, del dissabte al diumenge, a les 6 del matí
del divendres al dissabte, és a dir, hores considerades com a
"perilloses" per a la conducció, és a dir, que jo crec que aquí
també hi ha hagut una reacció molt positiva per part dels joves,
sobretot, que avui en dia s'organitzen, mai millor dit, que el que
beu no condueix, o fan torns, jo no sé com ho fan, però realment
la taxa d'alcoholèmia que dóna positiva afortunadament no és
com a vegades pensam, que tothom va begut a les 6 del matí
quan condueix. No és vera.

Amb el tema del radar ens passa tres quarts del mateix, però
molt més exagerat, és a dir, el tema de l'accés de velocitat resulta
que ens surten unes taxes entre un 2 i un 3% que dóna positiu, el
radar, és a dir, que es dispara el radar, i el parl damunt milions -
milions, ho he dit bé- de mesuraments, és a dir, mirin vostès,
amb gairebé 5 milions i mig de mesuraments fets en els darrers
cinc anys hi ha un 2,5 que ha donat positiu, no més, és a dir, que
la gent, almanco per dins ciutat incloent vies ràpides, tampoc no
van tan ràpid com perquè doni positiu un control de radar.
Nosaltres tenim quatre equips de radar que, a més, són visibles,
perquè la Policia Local posa vehicles radar amb tots els distintius
perquè no creim en la feina repressiva -que sempre ho és, un
radar- però si la gent veient el radar ja s'atura idò millor; per tant,
els nostres cotxes duen fins i tot un rètol que posa "equip radar"
i el cotxe va pintat com a tal, etc. Així i tot, però, els
mesuraments no són, afortunadament, molt alts.

Llavors, acabada aquesta part -bé el control (...) no té massa
transcendència- jo el que faria és passar, si m'ho permeten, al
tema ja de les mesures que nosaltres proposaríem. Naturalment
hi ha unes mesures de tipus policial que aquestes supòs que, a
vostès, no els interessaran massa, però nosaltres sí que ho
prenem com a obligació, i dins els programes de qualitat que
duim a terme dins el funcionament i la gestió de la Policia Local
els introduïm, i introduirem de cara a l'any que ve tots aquests
que no hi siguin, ja; un d'ells és el tema de l'educació vial teòrica
i pràctica: hem inaugurat un parc infantil de trànsit fa un parell
de mesos i esperam rendibilitzar-lo amb els menuts, que
aprenguin divertint-se a les nostres pròpies instal•lacions, i
després a on volen entrar és en el tema de la tercera edat, que fins
ara no hi hem entrat, és a dir, que si l'Organització Mundial de la
Salut ens diu que l'any 2005 ens multiplicarem per 5 els majors
de 65, crec que és importantíssim -i això és una dada de l'OMS-
actuar, intervenir damunt aquesta població, reeducant, insistint,
donant, com diu l'Organització Mundial de la Salut, per exemple,
quins són els problemes greus de les persones a partir d'aquesta
edat, que són, bàsicament, l'enlluernament amb els llums, no
veure les diferències de color en els semàfors, no calcular bé les
distàncies entre vehicles, que provoca accidents, el tema de la
velocitat, no que ells vagin molt aviat, sinó de no calibrar la
velocitat que du un cotxe que està fora del nostre o fora de la
meva persona com a vianant. Per tant, s'ha d'insistir en aquest
tema.

Després, el tema de l'increment dels controls rutinaris de
velocitat i preventius, crec que també, i després continuar
progressant; nosaltres tenim emecos, és a dir, els equips de
millora contínua precisament damunt l'estudi empíric dels
accidents. Ara mateix allò darrer -que encara no ho tenim
però ho tendrem d'aquí a un parell de dies- és l'adquisició
d'un programa informàtic, el (...), que és un programa molt
perfeccionat, fet a Espanya, que permet la reproducció de
l'accident amb algorismes, posant una sèrie de paràmetres
que nosaltres coneixem després de l'accident i llavors els
programa dóna dues possibles simulacions del mateix
accident; això, a nosaltres, ens ajudarà moltíssim a l'hora
d'investigar i a l'hora de poder fer feina damunt tot el que
hem dit, amb independència, que també és important, del
que puguin dir els jutges de cara una possible sentència que
ve a continuació i que moltes vegades es basa en l'informe
policial. Per tant, més responsabilitat tenim del fet que es
faci bé.

Després, pel que fa a estructura viària jo no hi entraré
molt perquè hi entrarà el company que ve després de jo,
però crec que nosaltres demanam que es reforcin -això és el
mateix ajuntament, que ho ha de fer, habitualment; hi ha
llocs que no són de l'ajuntament, que són del consell i del
Govern balear, però vaja...- que es reforcin els passos de
vianants d'una forma molt més clara, és a dir, creim que els
passos de zebra a molts de lloc, fins i tot, s'han de fer a
diferent nivell; no dic jo, ara, que posem ponts per dins
Ciutat, no és això, però sí que es remarquin una mica com
fan a altres països, fins i tot amb llambordes que provoquin
que, al mateix temps, el cotxe hagi d'anar una miqueta més
poc a poc en el punt del pas de zebra; després hem demanat
al Servei de Trànsit que en passos de zebra pròxims als
centres escolars es pintin, fins i tot, d'un altre color, es pintin
de vermell i blanc a fi d'impactar sobre el ciutadà, que quan
passi per allà vegi que és un pas diferent dels altres. Tal
vegada -tant de bo- puguem arribar a allò que hi ha, per
exemple, a Londres, que tots els passos de zebra hi ha dues
bolles amb intermitència sempre, que criden l'atenció i, per
tant, ja provoquen que la gent es returi una mica, perquè
crec que és important.

Després, en el tema dels passos de zebra un altre punt a
on s'han de reforçar i hem de pensar solucions entre tots els
que en tenim responsabilitat, és a les rodones. Les rodones
han solucionat enormement el tema dels accidents i,
sobretot, el tema d'accidents greus, però ens queda -valgui
l'expressió de sempre- l'assignatura pendent dels passos de
vianants a les rodones, perquè hi ha manca de respecte i hi
ha una sensació d'inseguretat, que no hi ha dret que el
vianant tengui inseguretat quan travessa un pas que és
l'única possibilitat que té de creuar un carrer. Per tant,
nosaltres continuarem insistint en això.
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En el tema del paviment, definitivament no posem paviments
que puguin patinar. Maldament siguin una mica més costosos a
la llarga dins l'economia de l'Estat, crec que surt rendible emprar
paviments i pintura que no patini, perquè avui la pintura que
s'utilitza habitualment patina; per tant, que sigui antirelliscant. 

El tema dels radars estàtics, com hi ha a moltíssims de països
d'Europa, jo també crec que és important, avisant, no és que jo
ara digui que la gent no ho sàpiga, no, no, es pot avisar, però que
en els punt sensibles, com per exemple se m'ocorr en aquest
segon que estic improvisant, aquestes entrades i sortides
creuades que hi ha a la via de cintura, per exemple, que són
criminals, com vostès mateixos experimenten, que tu poses
l'intermitent per sortir, l'altre el posa per entrar i hi ha un
encreuat màgic terrorífic; bé, idò, si allà, en els punts a on ho
permeten, hi hagués un control de càmera o un control de radar
crec que seria important i es podria col•locar.

Després, bé, el tema dels carrils-bici tant de bo es posin
separats, cada vegada més, i es posin separats de la resta de
trànsit, si no tampoc no serveixen per a res. Jo no aconsellaria
ningú, ni permetria, si és que es deixa, a un fill meu que anàs en
bicicleta per un carril-bici perquè el poden envestir; és a dir, es
tracta de fer carrils separats i que comencem poc a poc però que
se'n facin i anem acostumant a utilitzar la bicicleta. Jo crec que
és important.

El tema de les trampes mortals, bé, això, m'explic: jo, avui en
dia, no puc entendre que a totes les carreteres de Mallorca i a
totes les vies ràpides de Mallorca no hi hagi separació entre els
dos sentits de circulació, separació física, em referesc, és a dir,
crec que posar una sèrie de mates o posar baladres és una trampa
mortal, crec que el que s'ha de posar és un guarda-rail o el que es
posa ara a l'autopista de l'aeroport amb l'ampliació del tercer
carril, és a dir, una separació física que no permeti un accident,
mortal sempre, d'un cotxe que travessa d'un sentit a l'altre; crec
que és absolutament necessari, però també és absolutament
necessari que aquests guarda-rails es posin de forma i manera
que no es carreguin, que no matin els motoristes, perquè hi ha
qualque guarda-rail -jo volia dur fotos però tampoc no he tengut
temps d'això- que, o bé el motorista hi pega per damunt i hi deixa
mitja cama o hi passa per davall i li talla el coll, és a dir, crec que
s'ha de cobrir de forma que no permeti que una persona pugui
passar entre els guarda-rails, perquè llavors, en lloc d'una ajuda,
el que feim és posar una trampa mortal. 

Com exemple que nosaltres ja hem demanat que se
suprimeixi -per tant, ho dic amb tot el respecte per l'autoritat
portuària- és el guarda-rail que hi ha a la corba de Pelaires: fa
quinze dies hi va haver un accident que, naturalment no he
volgut dur fotos perquè no estam aquí per res morbós, però
vostès veurien a les fotos immediates a l'accident les restes de
carn humana que quedaren, perquè hi ha el guarda-rail, però els
pals que aguanten el guarda-rail sobrepassen l'altura del guarda-
rail. Clar, aquella persona va ferir allà i hi va deixar mitja cama.
És a dir, això són coses que tal vegada, quan es col•loquen, hi ha
falta de sensibilitat; la persona que ha d'inspeccionar que aquella
mesura que és per afavorir, per protegir, es col•loca, resulta que
al final és una trampa mortal, i crec que en això també hi hem
d'insistir i això és un nivell nostre.

I després, per acabar amb això, crec que dins Ciutat, i
nosaltres també ho hem de demanar, en els carrers a on no
hi pot haver voravies, com moltíssims del centre de Palma,
una de dues: o no hi pot haver trànsit dens, perquè, en fi, 50
o 100 cotxes diaris no passa res, però trànsit dens no, perquè
crea una altra situació de perill continuadament. Vostès
tenen ben a prop d'aquí el carrer del Convent de Sant
Francesc que anar a peu per aquell carrer avui és una
sensació de perill; per tant, jo crec que s'ha de donar el que
es diu prioritat invertida, és a dir, hi ha carrers on no es pot
donar prioritats als cotxes, i si s'han de suprimir, se
suprimeixen, i ja cercarem altres solucions.  

Després entraria, per acabar, en el tema de les mesures
que, repetesc, no me malinterpretin de cap de les maneres,
perquè atrevir-me a dir aquí mesures que jo les anomen
políticolegals, per anomenar-les de qualque manera, és molt
d'atreviment, però som una mica agosarat, vull que ho
entenguin amb la millor de les intencions.

Aleshores, també és dins el dossier que els passaré, però
n'havia posat una sèrie per començar. D'entrada, ja ho he
comentat, la macroinvestigació d'accidents crec que és
important, jo personalment pens en aquest tema que hi
haurien d'entrar les companyies d'assegurances, no puc
entendre, com a responsable policial, que les companyies
d'assegurances paguin, el consorci, pagui una quantitat als
ajuntaments i a d'altres organismes, per exemple, per al
servei de bombers, i no destinin un cèntim a la investigació
pública, perquè privada, jo sé que el director de l'institut
Mapfre va ser aquí, però això és una iniciativa privada, que
no té un resultat públic, jo crec que haurien de donar part
dels seus beneficis, que crec que són importants, s'hauria
d'exigir que hi hagués una investigació pública. Naturalment
ficaria en aquesta macroinvestigació la Universitat,
sociòlegs, moltíssima gent, tota aquella que pensem que pot
aportar qualque cosa, repetesc, no al micro, no al dia a dia,
sinó a una solució general al tema d'accidents.

Lligat a això, ve el de darrera, la Llei de trànsit de l'Estat
preveu una comissió de l'Estat, que es va crear, però després
diu la mateixa llei que hi haurà una comissió a cada
comunitat autònoma, i jo crec que no funciona, i si funciona
ho desconec totalment, i la Llei és del 89, fa molts d'anys
que va sortir, per tant aquesta comissió, que és una comissió
de l'Estat crec que s'hauria de crear dins la Comunitat
Autònoma. A part d'això, jo també propugnaria, igual que
tenen altres comunitats, un institut balear de seguretat
viària, és a dir, fer una tasca continuada en aquesta
macroinvestigació. Això figura a altres comunitats, fins i tot
en publicacions, per exemple, nosaltres rebem
periòdicament, per no anar més lluny, la de Catalunya, però
hi ha altres comunitats que també ho tenen, amb unes
publicacions periòdiques, aquest és un número, per
exemple, bé, hi ha un institut de seguretat viària, i jo crec
que això és important en aquest tema de què parl.
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Llavors, el control d'alteracions biològiques. M'explicaré. Jo
crec que els reconeixements que es fan avui en dia són molt poc
rigorosos, els reconeixements mèdics, crec que al final això s'ha
transformat en una taxa, és a dir, pagar una mica més, perquè per
treure el carnet he de pagar 3.800 o 5.000, les que siguin, per fer
un reconeixement, però crec que tots coneixem qualcú que no
hauria de poder tenir carnet i, nogensmenys, ha passat el
reconeixement. Això vol dir que hi ha poc control per part de qui
correspongui, jo no estic acusant ningú, per ventura som
nosaltres mateixos, però és igual, s'ha d'exigir un major control
sobre el tema dels reconeixements.

I després hi ha un altre tema que va una miqueta més enllà,
que és el que dic aquí de determinades anomalies, jo tampoc no
puc entendre que una persona que té el carnet tret de fa vuit dies,
demà té un infart, o comença a ser drogaaddicte o té un problema
de vista o un problema psiquiàtric, bé, i fins d'aquí a deu anys,
per ventura, no haurà de tornar a passar un reconeixement per
treure el carnet i ningú avisa ningú que aquesta persona és una
persona amb un risc importantíssim de cara al trànsit. Jo crec que
hi hauria d'haver també una connexió de qualque estil entre el
sector mèdic, per dir-ho de qualque manera, que és qui detecta
aquest tema, i la Direcció General de Trànsit o la Direcció
Provincial, perquè, repetesc, ens podem trobar i de fet ens
trobam amb persones que no són aptes per conduir, fins i tot que
no passarien el reconeixement malgrat no es fes amb un màxim
rigor, però com que no ha de passar reconeixement fins d'aquí a
vuit anys, està circulant; o problemes de vista, en fi, hi ha
moltíssim d'exemples.

Després, entrant en el tema de modificacions legislatives, jo
les he dividit en preventives i repressives, sempre tot això està
pres sobre via, persona o vehicle. El tema de l'homologació, bé,
és una altra cosa que no podem entendre nosaltres, és a dir que
estigui legalitzat que el ciclomotor, que només pot dur una
persona, i que nosaltres sabem que quan hi van dues persones és
un vehicle perillosíssim pel propi accident, surtin de fàbrica,
homologats per Indústria amb la possibilitat de dur dues
persones, no ho podem entendre, que això no es pugui corregir,
no ho podem entendre. Tampoc el tema de limitadors de
velocitat, això no està aprovat, però crec que seria important
posar qualque mesura, qualque mesura, ho dic amb tot tipus de
cautela, ara, la resta és més bona d'entendre, l'adequació d'edat
també la tenen a molts de països, no els sembla, senyories, que
és una barbaritat que un jove amb 18 anys pugui agafar una moto
de dos cavalls i mig, o que es pugui seure a un cotxe de 200
cavalls de potència; moltíssims de països tenen que a l'edat de
treure el carnet poden dur uns vehicles de determinada potència,
i passats una sèrie d'anys, uns altres, fins que naturalment se
normalitza, però crec que això també és una mesura que es
podria prendre, perquè el tema de posar un bòlit, valgui
l'expressió, ens mans d'una persona de 18 anys, crec que és un
contrasentit.

Igualment el tema dels ciclomotors, tornant-hi, no puc
entendre i no he entès mai en els anys que hi duc, que als 14
anys a una criatura, perquè amb 14 anys un al•lot és una
criatura, se la pugui tirar -valgui l'expressió- dins el trànsit
d'una ciutat amb trànsit important; amb 14 anys pot tenir
una llicència per a ciclomotor i la ficam, amb tota la
problemàtica que té una ciutat amb 4.000 accidents, per
exemple, sense sortir de Balears, a Palma, crec que amb 14
anys no s'haurien de poder dur ciclomotors. I si anam als 16
anys, resulta que als 16 anys, sense cap tipus de prova, ni
teòrica ni pràctica se'ls dóna la llicència, és a dir es pot
donar el cas que un jove o un al•lot de 16 anys no conegui
un disc, bé no es que es pugui donar, és que es dóna sempre,
i aquesta persona té llicència perquè no ha hagut de passar
cap tipus d'examen, crec que tampoc no és molt rigorós el
tema.

Després, en les repressives, i anant molt aviat, bé, el
tema de si els batles tenen la màxima autoritat en trànsit
dins les ciutats, com diu la Llei, i el batle és qui té
l'expedient -diguem-ho així- de conductor de tots els
ciutadans, tampoc no crec que sigui molt lògic que la Llei
no permeti als batles la retirada de carnets, perquè si són els
responsables del trànsit, crec que haurien de ser els
responsables a tots els efectes. I si la sanció major que
existeix dins el país és la retirada del carnet temporal o per
un temps, la mesura preventiva, perquè després en molts de
casos haurà de ser el jutge qui ho digui, crec que els batles
haurien de tenir aquesta potestat.

Igualment el sistema de punts, crec que s'hauria
d'imposar ja, no ho explicaré aquí, perquè crec que ja ho deu
haver fet qualcú, el tema que tots partim d'un carnet en deu
punts i que a mesura que tenim reincidència es vagi
davallant, perquè el tema de les reincidències, senyories, no
es tracta en absolut, jo els puc dir que tenim conductors
mutireincidents i que com que no arriben, per ventura, a una
denúncia molt greu, però podem haver provocat moltíssims
accidents, no hi ha retirada, per exemple. Bé, crec que el
tema dels punts, és a dir que s'anassin disminuint i que
s'hagués de fer el cap viu a mesura que es veu que això es
baixa, seria important.

Igualment el tema de revàlida, reciclatge o diguin-li el
que vulguin, jo crec que a una persona que se li ha retirat el
carnet per una infracció molt greu o per una sèrie
d'infraccions molt greus, no és lògic que el dia que acaben
els sis mesos, se li torni, jo crec que se li hauria de fer una
espècie de test, de revàlida, d'examen, no sé el què, però
alguna mesura que ens digui que aquella persona torna a
estar en condicions d'agafar un vehicle.
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Després, el tema de les plaques de matrícula, què els he de
dir?, aquest sí que és un tema legal, absurd. Començ pel final. A
Palma, per exemple, i parlam de mesures repressives, però a
Palma, per exemple, no crec que arribin al 40%, les puc dir quasi
exactament, la ràtio de les denúncies que es cobren damunt les
denúncies que s'imposen, però, en canvi, l'Ajuntament té una
taxa de cobrament relativament important, pro del 60%, què és
el que passa llavors?, el que passa és que entre les denúncies que
posa la policia i les denúncies que es tramiten, és un 70%,
només, per què?, fonamentalment pel tema de les plaques. Els
conductors dels cotxes de lloguer són infractors nats i no hi ha
forma que els arribi cap denúncia perquè a Espanya no està
previst. El tema de les matrícules de fora de Palma, per exemple,
en la majoria dels casos queden impunes, és a dir si un senyor té
una matrícula de Sòria, malgrat visqui a Palma, ja estam que
hauria d'haver domiciliat el cotxe i no ho ha fet, no parl del que
ve de Sòria i està aquí tres dies, que també, però no, fins i tot el
que viu aquí, resulta que al padró nostre no el tenim, i també
queda, en la majoria dels casos sense sanció. Els cotxes
estrangers, bé, ara s'ha corregit la Llei i es permet immobilitzar
o si no hi ha un pagament al comptat del cotxe, però vaja, supòs
que tots, tots no, però algun de vostès deu tenir alguna
experiència a un país estranger de qualque denúncia, amb cotxes
de lloguer i asseguraria que l'han pagada, immediatament o a
posteriori, però l'hauran haguda de pagar, en canvi a Espanya, els
assegur que no es paga. Per tant, crec que també s'hauria de
prendre alguna mesura.

El tema de l'educació vial teòrica, jo ara no parl de l'educació
vial que fa la policia, escoltin des de l'any 60 i busques, és dins
el plans d'ensenyança l'educació vial, jo els puc dir, i si no ho
demanin als seus fills, a veure si als seus col•legis se'ls ha donat
educació vial, a part del que fa la policia, que aquesta sí que
l'hauran tenguda, però a part del que fa la policia local, a veure
si com una assignatura mínimament important, perquè de
vegades no entra ni com a "maria", tots sabem què és una
"maria" dins els temes acadèmics, ni així entra. Per tant, crec que
el Ministeri, i ara que s'han transferit les competències, crec que
és l'hora d'intervenir des d'aquest parlament perquè l'assignatura
d'educació vial és prou important perquè s'imparteixi com Déu
mana, amb totes les ajudes que siguin necessàries, però que es
faci.

I, per acabar amb aquest allau, el tema del transport públic
per poblacions de risc, crec que hauríem de tenir ja solucionat,
això que dèiem que els divendres a les 4 o a les 5 de la matinada,
a determinats punts, que tampoc no són tants en el cas de Palma
i dels voltants, hi hauria d'haver alguna mesura, sigui bus, sigui
uns taxis mig subvencionats, perquè els joves tampoc no tenen
per pagar el que cobra un taxi en aquests moments, però prendre
algun tipus de mesura perquè no hagin de conduir i per facilitar-
los el tema.

En segon lloc o per acabar, el tema de la clarificació
legislativa, bé, un d'ells, com he dit fa una estona, avui
pareix que s'ha aclarit, era un problema gravíssim que
teníem, les negatives a les alcoholèmies, avui sembla que
s'ha aclarit. Llavors hi ha el tema de les assegurances, que
és un altre problema molt greu. No vull enredar en absolut,
perquè em sembla que m'estic passant de temps, però els
vull dir que avui la mancança d'assegurança d'un vehicle, és
a dir si no té assegurança, en teoria, des del maig de l'any
passat, des del nou Codi Penal, s'ha de penalitzat, s'ha de
judicialitzar, millor dit, llavors resulta que si es du per via
administrativa, que en casos s'hi pot dur i a més s'hi ha de
dur, resulta que, com a mínim, a aquella persona que no té
assegurança del cotxe, li cauen 50.000 pessetes de multa. Jo
els puc dir que les condemnes -tenc l'estadística aquí-, de 18
condemnes d'enguany, de temes que s'han dut per aquest
punt, s'han judicialitzat, la denúncia màxima, n'hi ha que
són 18, de les 18 n'hi ha 7 o 8 d'absolució, amb arguments
de vegades molt, en fi, rocambolescs, i d'altres que tenen
7.000, 8.000 pessetes, la màxima, 15.000 pessetes de multa,
i això ha provocat que s'ha judicialitzat, ha carregat els
jutjats de feina, ha estat un any o 7 o 8 mesos a dictar-se
sentència, i després resulta que el que ha anat per via penal
perquè, per exemple, hi havia accident, surt amb 8.000
pessetes de multa, i si no hi ha hagut accident i no hi ha
hagut més importància, i ha anat per via administrativa, n'hi
cauen 50.000. Comprendran que això també és un poc un
absurd i tal vegada s'hi podria cercar una solució.

Bé, aquí acab la meva intervenció, deman disculpes per
si m'he passat i, sobretot, per la velocitat que he hagut
d'impimir a la mica d'informació que jo els duia, a partir
d'ara estic a la seva disposició pel que pugui convenir.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Feliu. Por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, ¿no? PSM, la Sra. Bover Nicolau tiene la
palabra.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Només per agrair la intervenció
del Sr. Joan Feliu i Amengual, perquè ens ha pogut
concretar moltes de les preguntes que teníem per demanar-
li. Però voldria comentar-li una cosa, vostè ha comentat que
una de les mesures que era necessari fomentar era la
formació policial, molt important per no només poder
realitzar la seva feina d'una manera justa, sinó també per
informar els ciutadans, els conductors. Ara bé, llavors tenim
que un dels factors dels accidents que ens trobam tant a
carretera com dins les ciutats és el factor humà; vostè ha
comentat ja una de les possibilitats que podrien ser factor
d'aquests accidents, però m'agradaria que ens parlàs sobre
la formació del conductor. Vostès, sé que no tenen
competències en aquest tema, tenen competències més aviat
a nivell policial, però a veure si ens podria informar sobre
la formació que reben els conductors.
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També, segons la informació que ens varen passar vostès des
de la Policia Local, veim que hi ha una disminució d'accidents el
92, molt important, l'any més baix d'accidentalitat que va des del
89 fins al 86, coincideix també amb una minva de trànsit per via
no urbana, ens podria explicar quins factors varen ser bàsics per
a aquesta disminució? A més, a més, malgrat llavors veim que en
el 96 hi ha un augment molt important, també d'aquests
accidents, hi ha una disminució de mortalitat, augmenta el
nombre d'accidents dins el casc urbà, però disminueix la
mortalitat. A veure si ens podria concretar aquestes tres cosetes.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Puede contestar, Sr. Feliu.

EL CAP DE LA POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT
DE PALMA (Sr. Joan Feliu i Amengual):

Bé, del tema de la formació de conductors, ja he dic que
desgraciadament, el sector important de conductors que causen
o reben accidents queda una mica fora de les nostres
possibilitats, el que els he dit, com a proposta, és que hi hauria
d'haver un major control, és a dir que les autoescoles, la Direcció
de Trànsit hauria de modificar el tipus d'examen que es fa, teòric,
sobretot, perquè creim que és un test que quasi quasi és una cosa
mecànica i que no demostra la formació integral de la persona;
crec que s'hauria d'insistir en una de les mesures aquestes de
macroinvestigació que he dit sobre la formació dels conductors.
He dit que podem insistir i ho farem, com a objectiu dins l'any
que ve, i ja començarem enguany, en menors ja ho feim, però ho
incrementarem molt més, i el tema de la tercera edat, però queda
tota la franja intermèdia on crec que hi ha deficiències en el tema
de la formació del conductor.

Quant a l'any 92, no hi ha moltes explicacions, aquí. És ver
que hi va haver una baixada, bé, l'any 89 també, però va ser
fonamentalment perquè es va despenalitzar, per llei, l'any 89, i
una sèrie d'anys després va suposar una baixada perquè, no del
nombre d'accidents, alerta!, sinó del nombre de la xifra oficial
d'accidents. Per tant, jo, la disminució aquesta del 92, sempre
l'hem posada amb molta cautela, perquè crec que la xifra real, tal
vegada no va disminuir tant com va disminuir la real, sinó que hi
va haver una xifra negra important que en aquells primers anys
va quedar tapada.

I quant a la mortalitat, jo no hi he volgut insistir, duc
transparències, fins i tot, però no les he volgudes treure, perquè
nosaltres creim que la mortalitat dins Palma, afortunadament és
una cosa quasi simbòlica i que, per tant, estadísticament, vostès
saben que l'estadística es basa en les grans xifres, i
estadísticament les xifres mortes no entren dins les grans xifres,
per tant, clar, jo li puc posar un exemple d'un any que dúiem una
baixada important i el darrer dia de l'any, dia 31 vespre, hi va
haver un accident a les Avingudes, on va morir un frare caputxí,
me'n record, i quatre més, d'un conductor que va atropellar quatre
persones de damunt la voravia, això vol dir que aquell any que
anàvem beníssim, amb quatre, sobre una xifra que parlam, de 12
a 15 morts, ens va disparar l'any. Per tant, el nombre de morts no
el treim mai, perquè creim que no és ..., és fals, ens hi aferram si
ha davallat i procuram explicar-ho quan ha pujat. Enguany també
ha anat bé, desgraciadament anàvem beníssim i aquest mes hi ha
hagut quatre morts dins ciutat, a més en dues setmanes, i això
ens ha fet davallar la xifra.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Feliu. ¿Quiere intervenir de nuevo? Por el
Grupo Parlamentario Socialista, la diputada Mercè Amer
Riera, tiene la palabra.

LA SRA. AMER I RIERA:

Bon dia, Sr. Feliu. Aquesta comissió de sinistrabilitat es
va crear amb la preocupació de tots els grups pels elevats
índexs de sinistrabilitat que hi ha a les carreteres de les Illes
Balears. Hem tengut ara les darreres informacions de la
Direcció General de Trànsit i encara continua augmentant,
aquest darrer trimestre la xifra d'accidents i de víctimes que
hi ha hagut. Jo li agraesc especialment la seva presència. El
Grup Socialista va fer la proposta que venguessin els
representants de l'Ajuntament, tant el cap de la Policia Local
com l'enginyer de camins, el Sr. Femenias, perquè
consideram important, atesa les xifres que encara tenim
d'accidents a Balears, els accidents a zona urbana i on
Palma se'n du una part importantíssima. Per tant, jo agraesc
especialment la seva explicació de la situació de Palma i
quina ha estat l'evolució, quines són les mesures i també les
propostes, cosa que ens indica que hi ha una preocupació
per aquest tema i que s'ajuntaria a la que a nivell
parlamentari, a nivell d'aquesta comissió, també esperam,
per poder fer unes conclusions.

Sobretot a Palma, i com vostè ha explicat molt bé, hi ha
un índex de motorització elevadíssim i, per tant, això dóna
una perillositat i unes possibilitats de risc d'accidents, molt
important. Jo voldria insistir en un tema, vostè ha apuntat
que els punts negres no es repeteixen, vol dir que hi ha una
actuació; jo li insistiria sobretot en els temes d'infraccions
o denúncies, si aquesta vigilància fa que evitem els punts
negres, i veure sobretot un dels punts que potser crec més
important, que és el tema nocturn, en diferents ocasions
també s'ha vist que molts de conductors, no tots són joves,
com deia, una part importantíssima són menors de 40 anys,
sinó també aquests controls d'alcoholèmia, aquests control
de radars, per tant, no sols aquests controls que es poden fer,
sí que s'han d'intensificar, però sobretot dins la nocturnitat,
els vespres.

I també parlant d'aquests accidents nocturns, per tant
augmentar la vigilància, el tema del transport públic, jo el
consider importantíssim, tal vegada estan més sensibilitzats
els que tenim fills d'aquesta edat que surten els vespres, i
sabem iniciatives ja de determinats ajuntaments, com
Calvià, que dóna una bonificació als taxis, m'agradaria saber
com veu, no just el tema dels taxis, sinó també incentivar i
millorar tota la fluïdesa del transport públic nocturn.
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Un altre dels punts a què vostè ha fet referència, perquè no és
just l'àmbit d'actuació seva, que sembla que van ampliant i per
tant segurament necessitaran més dotacions, hi ha un punt
important, que és la coordinació, i vostè l'ha esmentat breument,
la coordinació amb altres institucions; ha parlat de la via de
cintura, que és competència del Govern, però també en podem
trobar d'altres que tenen relació amb el consell insular, pensem,
per exemple, en la carretera de Bunyola, que també té un trànsit
important. A mi m'agradaria que comentàs una miqueta aquesta
coordinació que hi pot haver amb altres institucions i que pot
afectar, ajudar a rebaixar aquesta sinistrabilitat, i amb exemples,
la coordinació amb Transports, la coordinació amb aquestes
mesures de seguretat que vostè ha explicat, podem pensar ... una
intervenció que vàrem tenir aquí es referia a àrees 30, per
exemple, àrees a l'entorn urbà on hi hauria d'haver velocitats
molt reduïdes per evitar, per exemple, la sinistrabilitat, i així
parlam que és important aquesta coordinació amb altres
institucions, o fins i tot, per exemple, els controls semafòrics, la
coordinació en el tema dels semàfors urbans i no competència
municipal. Bàsicament, aquests punts. 

Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Puede contestar, Sr. Feliu.

EL CAP DE LA POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT
DE PALMA (Sr. Joan Feliu i Amengual):

Molt bé. El que vostè ha dit del vespre, em du a recordar que
una de les coses que volia comentar i no he comentat és una de
les mesures que nosaltres demanam de forma continuada, i ara
amb motiu d'aquesta intervenció, més, és el tema d'una major
il•luminació que és important i no he comentat. Una via, que no
és competència municipal, és casualitat que l'anomeni, és el
Passeig Marítim, que és un punt conflictiu des del punt de vista
d'accidents, crec que la il•luminació que té avui és dolentíssima,
i, per tant, provoca una sensació d'inseguretat; crec que també la
via de cintura ja hauria d'estar il•luminada, perquè la via de
cintura, avui, és una via urbana, la majoria que utilitzen la via de
cintura la utilitzen per anar d'una part a l'altra de la ciutat, per
tant és una vida urbana, i el fet que a molts de trams no estigui
il•luminada, també provoca inseguretat. Per tant, en el tema dels
vespres hi estic totalment i absolutament d'acord.

Respecte del tema del transport públic, ja ho he dit, i no
ho ha dit, però crec que ho tenc escrit també aquí, el tema
que jo crec que els organismes públics i concretament els
representants del poble, com són vostès, o per part de vostès
i les institucions públiques, s'hauria, en el cas de Palma,
parl, s'hauria de desincentivar cada vegada més el tema del
cotxe per a recorreguts urbans, alerta!, jo crec que som a
una ciutat on de punta a punta, a peu, sense córrer, es va
amb vint minuts, una persona normal, i avui estam massa
avesats, tots, a ficar-nos al cotxe, per tant això no s'arregla
en dos dies, crec que hi ha moltíssims de desplaçaments on
es guanyaria en salut, no només ja per caminar, sinó per
l'estrés que s'agafa en anar en cotxe, veure que no es pot
aparcar, es comencen a fer voltes i s'agafa una tensió
enorme, una agressivitat, això nosaltres ho detectam, moltes
vegades el policia fa de parallamps, perquè rep allò i la seva
obligació és callar i aguantar, però vaja crec que és una
mesura que també a poc a poc, de cada vegada més,
repetesc, per als recorreguts urbans, almanco al centre,
s'hauria d'anar fent.

I respecte de la tercera qüestió, què li he de dir?, que
estic absolutament d'acord, crec que hi hauria d'haver, i ho
hem dit moltes vegades, en els anys que duc ja en aquesta
guerra, entre cometes, crec que hi hauria d'haver una
comissió tècnica on hi fóssim els que tenim responsabilitats
en aquest tema, no ja dins l'Ajuntament, on ja la hi tenim,
sinó fora. Jo li pos un exemple, el que he dit abans del
guarda-rail, bé, si això passa a una via que no és
competència de l'Ajuntament, nosaltres hem de fer una
proposta, normalment al Servei de Trànsit nostres, a més hi
som devora, el Servei de Trànsit l'ha de fer al Govern o a
Carreteres o a l'Autoritat Portuària, de vegades ho feim
nosaltres directament; en una paraula, en el tema de les
càmeres que ara comentarà Miquel Femenias, a continuació,
passa una mica el mateix, tenim vint càmeres a la sala de
control de trànsit, però n'hi ha onze que són de l'Autoritat
Portuària, i llavors amb aquestes ja tenim un altre tipus de
problemàtica, és a dir jo crec que aquesta connexió hi hauria
de ser. Les propostes al Govern per carreteres, alguna cosa
que nosaltres veim, amb entrades o sortides, per exemple,
via de cintura, carreteres, aconseguir que s'aprovi alguna
cosa que nosaltres proposam, quan no és competència de
l'Ajuntament, si em permeten l'expressió, és un vertader
viacrucis, te'n pots afluixar, moltes vegades no hi ha
solució, per què?, perquè arriba un paper, per ventura arriba
després de no sé quan de temps, amb no sé quants de
segells, no sabem a qui arriba, no ens veim les cares, jo crec
que si hi hagués una comissió, com vostè diu, que posàs en
contacte personal, tampoc no importa que ens reunim cada
dia, estic parlant de cada dos mesos, és igual, debatent els
temes que hi ha hagut pendents, crec que seria important i
els ho agrairia si s'aconseguís a través d'aquesta comissió.
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EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Feliu. ¿Quiere intervenir de nuevo? Tiene
la palabra.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. En aquesta comissió, sembla que a les
intervencions que hem pogut escoltar, hi ha una coincidència i,
per tant, pot ser una de les conclusions d'aquesta comissió. Estam
també totalment d'acord en el tema del transport públic, aquí, a
Palma no només afecta l'interior, sinó la problemàtica de la
manca de coordinació de transport públic general, per illes,
diguéssim, en aquest cas, Mallorca, en aquest sentit sí que és una
necessitat i hem tengut intervencions en aquest sentit, la
necessitat d'un gran pla director en el tema dels transports. Ha
parlat de la via de cintura, desgraciadament tots recordam a la
via de cintura un accident que hi va haver amb quatre joves, ho
recordam precisament per la persona que va quedar tetraplègica,
i això evidentment afecta i, per tant s'hi ha de posar remei, potser
que no sols afecti la il•luminació, sinó també parlar, encara que
sigui d'una carretera, d'una via de cintura, on ara un tros
important ja tendrà tres carrils, sinó també a veure i estudiar les
limitacions de velocitat.

Jo aquí insistiria en el tema d'infraccions o denúncies, a veure
si és suficient, i és per això que li ho comentava. Vostè ha dit que
els punts negres no es repeteixen, i això està bé, és molt
important, però cal veure si en podem evitar més i veure si és
suficient la dotació, sobretot en la Policia Local nocturna, que és
també quan se'n produeixen més. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Sr. Feliu.

EL CAP DE LA POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT
DE PALMA (Sr. Joan Feliu i Amengual):

Sí, molt breument. Sobre el primer que ha dit, de la via de
cintura i de la velocitat, també li he de dir que personalment em
sembla un error total que sigui catalogada a les entrades a la via
de cintura, malgrat jo personalment crec que no és una autopista,
hi ha senyalització d'autopista, no hi ha limitació de velocitat,
perdó, rectific, hi ha limitació d'autopista, i es pot anar a 120, jo
crec que a un lloc on hi ha tanta entrada i sortida, amb carrils
d'acceleració tan curts, 120 és una velocitat exageradíssima, vaja,
de cap de les maneres crec que és prudent anar a 120 per la via
de cintura. I avui, anant a 120 ningú no pot dir res, és correcta la
velocitat. Crec que s'hauria de corregir.

Quant al segon tema, de les denúncies, jo crec que he
demostrat la meva preocupació, perquè les denúncies que es
posen, jo em conformaria que un percentatge important de
les que es posen tengués efectivitat, perquè vostè
comprendrà que és molt pitjor posar una denúncia que no
arriba enlloc que no posar-la. És a dir, hi ha una manca
d'autoritat, hi ha una pèrdua de temps, de doblers públics,
molt grans a més, una quantitat important, i després allò
resulta que no acaba, per tant, on crec que hem d'actuar
repressivament és on les mesures preventives s'han acabat,
però això també s'ha d'acabar, ha de tenir final, perquè, si no
té final, no serveis per a res. I resulta que, com li he dit
abans, avui no arribam al 40% de les denúncies posades,
que són les que arriben a poder-se cobrar, finalment.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Feliu. Por el Grupo Parlamentario
Popular, su portavoz, Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President, en primer lloc agrair la presència
del Sr. Feliu i d'aqueixa exposició que ha fet, quant que no
només ha estat enumerar els problemes, sinó també fer un
gran esforç, que en nom de la comissió i especialment del
nostre grup li agraïm, per intentar donar solucions als
problemes plantejats.

Bé, després d'aqueixa exposició, de qüestions, en queden
poques, o sigui, que jo crec que fins i tot ha estat una
exposició eminentment exhaustiva. No obstant això, algunes
preguntes, algunes qüestions, sí que li voldríem plantejar. Jo
crec que perquè no he pogut veure el moment que 'exposava
la transparència, m'agradaria saber, en primer lloc, els
mesos en què hi ha més incidència de sinistrabilitat i si hi ha
qualque explicació, per aquests mesos en concret. Llavors,
també un altre aspecte que ens agradaria saber, dins la
sinistrabilitat dins Palma, com contemplen el fet dels cotxes
de lloguer, és a dir quina incidència hi tenen. Llavors, també
hem tengut algunes informacions de la Direcció Provincial
de Trànsit relatives a efectius destinats a control de trànsit,
jo li demanaria, encara que ens el pogués donar de forma
aproximada, el nombre d'efectius de la Policia Municipal de
Palma destinats a tasques de control de trànsit. Llavors
també li demanaria, ja sé que surt de l'àmbit de la seva
competència, però vostè feia al•lusió que en aquest moment
estan negociant amb la Guàrdia Civil de Trànsit, amb la
Direcció Provincial de Trànsit, incrementar el perímetre que
tenen assignat quant a vigilància i control; una pregunta
relacionada amb això seria: Té vostè idea del nombre
d'efectius que destina la Guàrdia Civil de Trànsit dins
aquest perímetre actualment?, és a dir, es una qüestió que
ens agradaria saber, perquè sabem el conjunt d'efectius que
hi destina la Guàrdia Civil de Trànsit a tot Balears, ens
agradaria saber, d'una manera aproximada, els concrets que
es destinen a aquest perímetre del voltant de Palma per part
de la Guàrdia Civil de Trànsit. També una qüestió que m'ha
passat un company de grup és a veure si ens pot explicar
una mica quin tipus de reciclatge es fa a la policia local en
matèria de trànsit. Una altra qüestió, també és una pregunta
concreta, són unes xifres: Tenen vostès coneixement dels
vehicles empadronats, en aquest cas, o censats aquí, a
Palma, que no han passat, tenint la obligació de passar-la, la
inspecció tècnica de vehicles?, és a dir, si hi ha qualque
coordinació en aquest sentit, és a dir, s'ha comentat que, a
nivell de Mallorca, hi podria haver de l'ordre d'un 38% de
vehicles que, tenint l'obligació de passar la inspecció tècnica
de vehicles, no ho havien fet. Llavors, una altra qüestió que
també s'ha vist a pràcticament totes les compareixences és
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la problemàtica de ciclomotors, per ventura la pregunta és
complexa: Tenen alguna dada concreta de sinistrabilitat en
percentatge on intervenen ciclomotors com a element
primordial?

Aquestes serien, des del nostre punt de vista, les qüestions
que li formulam. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Soler. Tiene la palabra el Sr. Feliu.

EL SR. CAP DE LA POLICIA LOCAL DE
L'AJUNTAMENT DE PALMA (Joan Feliu i Amengual):

Gràcies. En primer lloc li diré que de totes les transparències
tenc un dossier aquí, el passaré a cada grup i també una còpia de
la memòria.

Del tema dels mesos, no hi ha cap problema, moltes
explicacions no hi tenim. Jo he dit abans que es repetia el dia de
l'any, perdó, de setmana, de major accidentalitat i l'hora, i
pràcticament el mes també, llavors, els mesos de més
accidentalitat, també ho tenen aquí, són, a més, tradicionalment,
sempre ens passa el mateix, el maig, l'octubre i el març, el maig
el més que més, i curiosament el desembre, perquè si un ho
pensa, amb el trànsit de Nadal i les euf..., resulta que és el mes
en què menys accidentalitat hi ha tradicionalment, en els darrers
quinze anys, desembre, abril i febrer. Ara, nosaltres no en tenim
les raons, perquè, a més, això és molt puntual, a vegades la
Setmana Santa cau en el mes d'abril, a finals de març, llavors
resulta que, en teoria, això ens hauria de fer moure el mes i no
ens el mou. Supòs que igualment que comentarà el Sr. Miquel
Femenia, les rutines del trànsit pels carrers també són un calc un
dia de l'altre, curiosament aquesta dada també ho és i nosaltres
no sabem exactament el perquè.

Quant als cotxes de lloguer, jo ja hi he insistit moltíssim,
perquè creim que és un tema sagnant, és a dir, nosaltres hem
intentat sistemes, que han fracassat, és a dir, per exemple, hi va
haver una temporada que, perquè es va decretar així pel batle a
través d'una sol•licitud de policia, les cases de lloguer tenien un
número cada una i, en el parabrises, hi duien un número, de l'1
al 20, per exemple, i nosaltres sabíem de quina casa era aquell
cotxe, així li fèiem arribar la denúncia el mateix dia, això volia
dir que si aquell cotxe estava llogat per més d'un dia, hi havia
possibilitat de cobrar la denúncia i de tramitar-la, si no, no. Això
va fracassar, perquè després va començar la cosa a decaure i ha
acabat a zero, avui en dia no tenim control sobre els cotxes de
lloguer, a més, hi ha una cosa curiosíssima, que és que abans
eren cotxes..., aquí tenim un turisme barat, vostès ho saben
millor que jo, això vol dir que es lloguen els cotxes de lloguer de
més baixa potència, abans eren pandas, cotxes de poca potència,
però avui en dia el mínim són cotxes que arriben fàcilment a 130
i a 140 Km/h, i és un perill el tema dels accidents de la persona
que es posa a un cotxe de lloguer, que a més desconeix la ciutat
i la tipografia de carreteres de Mallorca.

Quant als efectius, això és un poc relatiu, jo no voldria
dir mentides, naturalment enlloc i menys aquí. Jo li puc dir
que, en teoria, una de les funcions que té la policia local,
tots els membres de la policia local, és el control i la
regulació del trànsit. Això vol dir que tot policia que està al
carrer té l'obligació de controlar el tema del trànsit, i, de
policies al carrer, n'hi tenim prop de 300 per torn, mati i
horabaixa, i el vespre n'hi ha uns quants menys. Això vol dir
que, contestant ràpidament, li'n podria dir que 300, però
tampoc no és el cas. Si vostè em demana si, d'aquests 300,
quins no fan res més que la dedicació al trànsit; bé llavors
hauríem de parlar de motoristes, hauríem de parlar de
vehicles- accidents, i així arribaríem aproximadament a uns
70, 80 per torn, que ja és una xifra important. Repetesc que,
per exemple, els de l'ORA també tenen obligació de
controlar no només l'estacionament, sinó totes les
infraccions que es produeixen apart del tema
d'estacionament.

Després, quant al tema dels efectius de Guàrdia Civil, no
ho sé, ho desconec, perquè tenim moltíssimes dificultats per
tenir dades, a vegades, de la pròpia Guàrdia Civil. Jo crec
que en funcions preventives hi ha poca gent, molt poca gent;
en funció reactiva, és a dir, en sentit de vehicles d'atestats,
hi tenen el necessari suport per acudir amb certa rapidesa,
però normalment l'únic que detectam, i per ventura n'és un
símptoma, és que quan hi ha un accident a aquestes zones,
hi acudim sempre, perquè se'ns crida o perquè som allà, i a
vegades tenim esperes relativament importants, això ens
duu a pensar que, els efectius, els tenen molt distribuïts fora
dels voltants de Palma i, que, per tant, no n'hi ha gaires; jo
no li'n puc contestar la dada perquè no la sé.

El tema del reciclatge, apart dels cursets aquests, dels
seminaris que he dit, als qual va el policia voluntàriament o
no hi va, que li serveixen per a promoció i per a moltes
altres coses, hi van aquells que estan obligatòriament en
unitat de trànsit, però després tenim anualment un reciclatge
pel qual passen tots els policies de Palma i molts altres de
fora vila, però els de Palma, i en aquest curs sempre hi ha
una part important de trànsit, on hi ha professorat, a més, de
la direcció provincial, hi professorat del servei de trànsit i hi
ha professorat de la pròpia policia.
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Per acabar, el tema de la ITV, també li agraesc la pregunta,
Sr. Soler, perquè era una cosa que volia comentar i que m'ha fuit,
dins la rapidesa, que és que crec que una altra mesura que
s'hauria de posar en marxa, precisament per pal•liar allò que
vostè ha dit, que creim que està a un 30% a Palma, la dada que
vostè ha donat de fora vila, en total, d'un 35, és a dir, dels cotxes
que no han passat la revisió, nosaltres els xifram en un 30, en
estadística, llavors, creim que d'ofici..., perquè ara què passa si
un cotxe circula sense passar la revisió, idò, com vostès saben,
si circula sense passar la revisió i la policia no el detecta, en
aquest cas sí que l'haurà de passar, però si no el detecta, no li
passa res, és a dir, aquesta persona circula, ningú no li diu que té
l'obligació de passar-la; és a dir, nosaltres creim que d'ofici s'hi
hauria d'intervenir, que s'hauria de dir a aquesta persona: A
vostè, li queda un mes, o li queden dos mesos o li donam dos
mesos per passar la revisió, i si d'aquí a dos mesos no l'ha
passada, se li retira el permís de circulació del cotxe; creim que,
d'ofici, s'hi hauria d'intervenir, no s'hi actua en aquest moment
d'ofici, no s'hi intervé. Per a nosaltres, la xifra és
aproximadament d'un 30%.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Feliu.

Se suspende la sesión hasta las 12'30 horas.

I.2) Compareixença del Sr. Miquel Femenia i Reus, cap del
Servei de Trànsit de l'Ajuntament de Palma.

Comparece ante la comisión el Sr. Miquel Femenia, cap del
Servei de Trànsit de l'Ajuntament de Palma, que, como ya he visto,
está enterado de cómo va la comparecencia, le daremos la
palabra sobre las cuestiones que tiene pertinentes en tema de
accidentalidad en las vías urbanas, en las vias de ciutat. Tiene la
palabra.

EL SR. CAP DEL SERVEI DE TRÀNSIT DE
L'AJUNTAMENT DE PALMA (Miquel Femenia i Reus):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En primer
lloc vull manifestar que consider molt oportú que el Parlament
de les Illes Balears hagi creat aquesta comissió per estudiar la
sinistrabilitat a les carreteres i vies urbanes de les Illes Balears,
si bé pareix que la causa ha estat la remuntada del nombre de
víctimes, la qual cosa és molt important, és tant o més interessant
que les tasques d'aquesta comissió transcendeixin i es generi un
debat a la societat que pugui aclarir determinades postures i
conscienciar els conductors de la importància de la seguretat
vial.

En l'exposició que vull realitzar procuraré ser breu i ometré
el tema d'anàlisis dels factors que intervenen en els accidents,
tant la via, els vehicles i els conductors, que ja s'han analitzat
amplament en anteriors compareixences, i les estadístiques dels
accidents a Palma, ja que les fa la Policia Local i les dades ja han
estat exposades a l'anterior compareixença del Sr. Joan Feliu.

El que és la regulació i l'ordenació del trànsit té com a
objectiu millorar el rendiment i la seguretat de la xarxa viària.
Exposaré a continuació les actuacions que jo crec que podrien
ajudar a disminuir la sinistrabilitat a vies urbanes.

Aquestes actuacions han d'anar dirigides en les següents
direccions: una, en la relativa a la disminució del nombre de
vehicles en circulació; una altra, en actuacions concretes
relatives a millora de la seguretat dels usuaris de les vies
urbanes, tant els vianants com els conductors i passatgers
dels vehicles, i la tercera, en l'educació i respecte a les
normes de circulació.

L'objectiu de la disminució de la intensitat de circulació
està basat que nombrosos estudis realitzats fins al dia d'avui
indiquen clarament que a major intensitat de trànsit, major
índex d'accidents. Les mesures encaminades a aconseguir
aquest objectiu poden ser de diferent índole, i en podem
destacar algunes. Per un costat, és necessari que es
planifiqui urbanísticament la ciutat i que es tengui en
compte la planificació del trànsit i dels transports públics, és
a dir, s'han de preveure la ubicació dels diferents serveis, de
manera que s'evitin al màxim els desplaçaments, que els
puguem realitzar a peu o en transport públic i, a més, que
aquests serveis a escoles, mercats, centres sanitaris, etc.
s'han de disposar de manera que es tengui en compte el
recorregut que han de fer els vianants per accedir-hi i evitar,
per exemple, l'existència d'escoles a les quals, per accedir-
hi, els nins han de travessar una via de trànsit ràpid, amb el
consegüent perill.

És necessari potenciar la marxa a peu; s'ha de tenir en
compte que la marxa a peu és la forma de mobilitat
principal, ja que és la més utilitzada per al desplaçament; a
Palma, la darrera enquesta de mobilitat que es va realitzar
indicava que el 53% dels viatges es realitzaven a peu; a
més, és el mitjà de transport que presenta un menor consum
d'espai i d'energia; per tot això, és necessari potenciar que
un gran percentatge dels desplaçaments es faci a peu, això
no vol dir que es tracti d'obligar a realitzar els
desplaçaments a peu, sinó que es tracta de no dissuadir-ne
a qui estigui disposat, per a això, hem de fer que els viatges
a peu siguin més segurs i còmodes i crear una xarxa
d'itineraris en les quals es presti especial atenció als
vianants i en els quals, en alguns casos, se'ls doni
preferència mitjançant diverses mesures de disseny i de
regulació de les interseccions.

Hem de potenciar el transport públic ja que un transport
públic eficaç contribuirà a la imprescindible reducció de la
circulació i a la reducció de la sinistrabilitat. Cap ciutat, cap
zona urbana, pot funcionar eficaçment sense un sistema
adaptat i satisfactori de transport públic. El finançament del
transport públic ha de ser assumit per la col•lectivitat en tot
el seu conjunt i jo tan sols pels usuaris, ja que les xarxes de
transport beneficien el conjunt de la comunitat i no tan sols
a qui les utilitza.
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Actualment la bicicleta s'utilitza bàsicament per realitzar un
esport i no com un mitjà de transport urbà. Aquesta manca
d'utilitzaci és a causa, principalment de la manca de condicions
de seguretat i a la manca d'hàbit de la seva utilització i de
respecte per part dels conductors de vehicles a motor. Si volem
potenciar l'ús de la bicicleta, com a transport alternatiu, és
necessari augmentar la seguretat dels ciclistes, per a això s'han
de projectar carrils específics, principalment en el nou viari, ja
que, amb els actuals criteris de repartiment d'espai de les vies
públiques que hi ha, és molt difícil executar-los, perquè sol
existir una oposició important dels veïnats a la seva implantació,
ja que considera que se'ls perjudica si se'ls limita la possibilitat
d'estacionament, per això, si s'implanten carrils-bici a zones
urbanes consolidades, és convenient que estiguin segregades, ja
que, al contrari, hi ha moltes probabilitats que no siguin
respectats i que hi hagin manca de seguretat.

La motocicleta i el ciclomotor, pel seu escàs consum
d'energia i d'espai, tant per circular com per estacionar i per la
seva rapidesa en els desplaçament i facilitat d'estacionament és
un mitjà de transport bàsic, la importància del qual ha de ser
reconeguda, però a efectes de seguretat és el mitjà on hi ha més
risc present.

A continuació, passaré a la següent part, que és descriure
accions concretes que és realitzar millores de la seguretat de les
vies urbanes.

Primerament voldria comentar un poc les actuacions
derivades de les estadístiques d'accidents de la Policia Local. Bé,
aquí ja ho ha dit abans el Sr. Joan Feliu, la idea és que anualment
la policia ens envia un llistat dels accidents a punts negres de la
ciutat, allà on més accidents hi ha hagut; conjuntament també,
ells en fan un estudi, nosaltres, un altre, i després els posam en
comú per cercar intentar millorar i solucionar aquests problemes.
La veritat és que l'experiència, com s'ha demostrat, dóna uns
bons resultats, o sigui, els punts negres de l'any 95 al 96 varen
desaparèixer pràcticament tots, això crea una sensació que la
tasca que es realitza és important i que dóna els seus fruits, no
obstant això, desgraciadament, han aparegut altres punts negres,
el nombre d'accidents no ha disminuït, amb la qual cosa encara
hi ha tasca encara per als pròxims anys.

Llavors, quant a ordenació i regulació de trànsit, diguem de
mesures de regulació d'ordenació de trànsit directament
relacionades amb seguretat vial, en podem comentar moltes, jo
n'he descrites algunes, per passar-les un poc, si és més necessari
després, a ls qüestions concretes, però la primera de totes és la
limitació de velocitat. És clar i s'ha demostrat que un factor que
influeix bàsicament en la importància i en el nombre d'accidents
és la limitació de la velocitat. Llavors, si volem disminuir el
nombre d'accidents i la gravetat és necessari limitar la velocitat.
És clar que les lleis de trànsit limiten la velocitat a zones urbanes
a 50 Km/h, nosaltres, a Palma, excepte a les vies principals, el
trànsit s'ha limitat a 40 Km/h; de totes maneres, aquesta
limitació, en general, no és respectada per part de molts
conductors, cosa que indica que seria convenient que en algunes
zones urbanes, carrers locals o a les entrades de les zones
urbanes hi hagués qualque tipus d'actuació de caràcter
constructiu que fessin aconseguir que l'automobilista adopti una
situació d'una conducció més lenta i més respectuosa amb els
altres.

Després, una altra mesura que també és important és la
senyalització dels carrils en sentit únic. Aquesta és una
mesura que hem aplicat a la majoria de carrers, sempre que
hi hagi una alternativa, és una alternativa que dóna
moltíssima més seguretat tant als vianants com als
conductors i disminueix fonamentalment la complicació de
les interseccions, llavors, és una mesura important a l'hora
de ser aplicada per donar seguretat a molts llocs.

Una altra ha estat la implantació de les rotondes.
Evidentment, la implantació de les rotondes és una novetat
dels quinze o vint darrers anys, perquè no existia, a Palma,
en els quinze darrers anys s'han fet més de trenta rotondes
noves, les quals han suposat una passa endavant en qüestió
de seguretat viària i tècniques d'ordenació de trànsit. La
rotonda és una molt bona solució per a les zones
periurbanes, a les zones urbanes té un defecte important,
que és tot el pas de vianants, desgraciadament la gent no té
una educació suficient per cedir el pas als vianants, té un
altre problema, que és que, e general, a les zones urbanes les
rotondes moltes vegades s'hi han ficat amb calçador, per la
qual cosa són d'unes dimensions que, per la fluïdesa de
trànsit, funcionen bé, per seguretat, freguen el límit, llavors,
no sempre a zones urbanes és recomanable una rotonda. Des
del punt de vista bàsicament de seguretat per al vianant hi
ha altres temes, tipus semàfors, etc. que també poden ser no
aconsellables en zones urbanes. Un altre avantatge que
presenta una rotonda és que normalment és un punt de
inflexió i de canvi de velocitat quan un vehicle arriba a zona
urbana, o sigui, a vegades trobaves que un cotxe entrava a
la zona urbana molt ràpidament i no s'adonava que estava
dins la zona urbana, amb la implantació d'una rotonda just
quan comença el primer tram urbà s'aconsegueixen evitar
moltes vegades problemes d'excés de velocitat.

Uns altres elements que també són indispensables per
mantenir i millorar la seguretat viària és la senyalització. De
la qüestió de senyalització podríem parlar tot el dia, crec
que no és això, jo crec que, només a petites pinzellades, el
que és important de la senyalització vertical a zona urbana
és que la tendència és que, com a zona urbana, hi ha massa
informació i és difícil que els conductors s'adonin cada
vegada d'una senyalització nova, perquè, és clar, hi ha tot el
que és publicitat, molt mobiliari urbà, moltes coses que
distreuen la percepció del conductor, la tendència és a
exagerar la senyalització necessària per avisar els
conductors. Això dóna que al cap d'uns anys sobren moltes
senyals, hi ha moltes senyals que són innecessàries, perquè
el conductor ja s'hi ha acostumat, o sigui, eren necessàries
la primera vegada, no per a que hi estiguessin sempre. La
senyalització vertical ha de ser la justa i necessària per
poder informar la gent, no més de la necessària, per ventura
al principi d'implantar una mesura és important reforçar-la,
però quan no faci falta, és millor tornar enrera, perquè, si
no, creim que és que és molt difícil que el conductor tengui
una percepció de la senyalització que li volem donar.
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Respecte de les marques vials, en qüestió de regular, donar
seguretat i d'ordenar el trànsit, és, per ventura, la cosa més
visible de totes, allò que funciona més bé, allò que pot donar més
seguretat, fins i tot ens permeten fer moltes actuacions
relacionades amb seguretat vial com són passos de vianants,
senyals de cediu el pas, infinitat d'actuacions del tipus senyalar
els carrils. Tenen un problema, que la senyalització horitzontal
necessita un manteniment continu que és molt costós, necessita
d'unes partides pressupostàries molt elevades; en cas que no se'n
faci un manteniment adequat, resulta que la senyalització
horitzontal perd tota la seva utilitat, és a dir, deixa de ser segura,
fins i tot en segons quins casos pot ser insegura, o sigui, un pas
de vianants mal senyalitzat on el vianant pensi que, perquè hi ha
un pas, pot travessar, però el conductor no s'adoni que hi ha un
pas de vianants, pot crear problemes conflictius; o sigui, la
senyalització necessita d'una partida pressupostària molt
important per al seu manteniment i no sempre disposam
d'aquestes quantitats.

Després hi ha un altre tipus de coses, que són les
instal•lacions semafòriques; així com antigament cada vegada
que hi havia un accident la gent demanava i reclamava un
semàfor en aquella cruïlla, actualment, normalment, se sol
demanar que s'hi posi una rotonda, s'ha canviat la tendència, ni
una cosa ni l'altra són exclusives, cada una ha de regular el tipus
d'intersecció, el que passa és que ara ha baixat molt la demanda
de regulació semafòrica a interseccions, es manté molt la
demanda de regulació a passos de vianants, i bé, el que s'ha de
fer és un estudi previ a l'hora d'instal•lar un semàfor, perquè el
que està demostrat és que si nosaltres instal•lam semàfors a llocs
on la intensitat de tràfic és més baixa que la necessària, segons
la normativa i els criteris establerts, més baixes que aquesta
quantitat, resulta és que el més probable serà que hi augmentem
la congestió i possiblement el nombre d'accidents, llavors, és
necessari prèviament realitzar un estudi; moltes vegades,
antigament, per criteris de pressió popular s'instal•laven
semàfors, afortunadament, això ara ha baixat molt, i per un altre
costat també hem de reconèixer que les instal•lacions
semafòriques amb el temps s'han tornat..., o sigui, són molt més
segures, perquè permeten fer moltes més modificacions, es
poden adaptar molt més al trànsit, no són tan rígides com abans.
Ara, a l'Ajuntament de Palma, des de l'any 90, hi ha una sala de
control de trànsit que ens permet controlar 113 de les 170
interseccions que hi ha a Palma; les càmeres nostres i la
connexió amb les càmeres de la Junta del Port ens permeten
saber, controlar i actuar en la majoria de vies urbanes de la
ciutat, això permet una actuació immediata sobre qualsevol
problema que pugui aparèixer, a més, permet fer un estudi dels
problemes que hi ha i fer-ne un seguiment per intentar evitar-los,
o sigui, quan la intensitat de trànsit baixa, el vespre, molts
semàfors es posen en intermitent, o sigui, cada dia a les onze del
vespre molts semàfors es posen en intermitent, no es posen en
funcionament fins al matí, a les 6'30 hores, perquè la intensitat
de trànsit baixa, adaptam els cicles semafòrics, sobre aquest
horari, a un cicle més curt, per intentar que la gent respecti més
els semàfors i evitar possibles accidents per falta de compliment.

Per acabar, jo crec que hi ha molts altres temes
d'actuacions concretes, dels quals podria parlar, però no sé
si val la pena o si podrien ser interessants, sí vull recalcar la
importància de l'educació vial i del respecte a les normes de
circulació, o sigui, la millor manera de suprimir els
accidents, per molt que hi facem nosaltres, és que hi hagi
una bona educació i una conscienciació del que és la
seguretat vial, mentre la persona no s'adoni que la seva vida
i la dels altres està en perill quan es circula, no crec que hi
puguem fer gaire. Moltes gràcies.

(El Sr. Vicepresident substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Femenia. Por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra la Sra.
Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Agraesc la presència del Sr.
Miquel Femenia, cap del servei de Trànsit de l'Ajuntament
de Palma, i només volia manifestar que estic d'acord amb
els factors inicials, amb la primera part de l'exposició, quan
parlava de les actuacions a millorar i de la necessària
potenciació de la marxa a peu, de la disminució de vehicles
i la potenciació del transport públic. Crec que és coincident
amb la intervenció anterior del Sr. Feliu, en el sentit dels
problemes a Palma i de les possibles solucions a dur a
terme, i només volia que m'aclarís qualque dubte que m'ha
sorgit arran de la seva intervenció.

Quan diuen que des de l'any 90 tenen una sala del
control de trànsit, tant el Sr. Feliu com vostè han parlat que
hi ha càmeres que no depenen de l'ajuntament, sinó de la
Junta del Port o de l'Autoritat Portuària, voldria saber quin
tipus de relació hi tenen, o sigui, per què estan en la mateixa
sala i després si hi ha relació entre aquestes dues autoritats
respecte del trànsit o de les actuacions.

El Sr. Feliu, com altes intervinents en aquesta comissió,
parlava de la necessària coordinació entre institucions.
Voldria saber si vostè també coincideix amb aquest
diagnòstic, és necessària aquesta coordinació, i si vostès
tenen qualque relació més estreta amb l'Autoritat Portuària
i amb el tema de la Guàrdia Civil de Trànsit, que, de
qualque manera demostra que aquesta coordinació és
necessària amb altres institucions, respecte de la xarxa
viària.
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Finalment, el tema de les marques vials i que siguin
pressupostos tan elevats el fet de manteniment, el Sr. Feliu també
ha parlat d'un tipus de pintura llenegadissa o que no és fixa, etc.,
si el tema d'aquests pressupostos tan elevats i d'aquestes
dificultats per a les marques vials van en relació amb la qualitat
o quin sentit tenen en relació que siguin tan elevats els
pressupostos de manteniment d'aquestes marques. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Thomàs. Sr. Femenia.

EL SR. CAP DEL SERVEI DE TRÀNSIT DE
L'AJUNTAMENT DE PALMA (Miquel Femenia i Reus):

Respecte de la primera pregunta, la de les càmeres de la sala
de control que tenim de l'Autoritat Portuària, resulta que
l'Autoritat Portuària té unes càmeres per a control i de seguretat
de la zona portuària, per això ells van instal•lar en el passeig
marítim vàries càmeres que serveixen per a controlar el que és la
zona portuària, nosaltres, des de l'any 92, es va signar un conveni
tripartit entre l'Ajuntament de Palma, la Direcció General de
Trànsit i Autoritat Portuària per dur la centralització del passeig
marítim, llavors tenim aquesta relació de coordinació amb ells,
quan vàrem fer la centralització del passeig marítim, nosaltres el
duim des de la sala de control. Passa que dins el passeig marítim
només disposàvem d'una càmera, que és la que hi ha a l'avinguda
Argentina amb el passeig marítim, des d'allà no teníem una visió
del passeig marítim i darrerament el que pareixia un poc ridícul
era duplicar les instal•lacions, així que hem posat un cable que
connecta la sala de control portuari amb la nostra sala de control,
i quan ells no utilitzen la càmera per a vigilància del moll,
nosaltres, des de la sala de control nostra, podem utilitzar les
seves càmeres per veure el passeig marítim, ells hi tenen prioritat
perquè són càmeres destinades al moll, segurament el vespre
s'utilitzen més per a control de vigilància i de dia les utilitzam
per a controlar-hi el trànsit.

Respecte de la coordinació amb altres institucions, la veritat
és que no hi ha cap coordinació a nivell institucional formal, hi
ha normalment una coordinació a nivell d'amistat,
desgraciadament no crec que sigui la coordinació més adequada
perquè si tens un company a Carreteres, et dus bé amb ells, si
resulta que pel que sigui aquest company el traslladen..., jo crec
que seria molt necessària una coordinació, afortunadament,
actualment, les relacions són molt cordials, i jo tenc la sort de
tenir amics a Carreteres i a la Junta del Port, per tant, a nivell
d'amistat, funcionam perfectament, i ens veim contínuament per
tenir relacions de feina. Jo crec que s'hauria d'institucionalitzar
de qualque manera que no bastàs amb l'amistat.

Respecte de les marques vials, jo el que dic és que són
molt costoses. Només a Palma tenim 78.000 metres
quadrats de pintura, 78.000 metres quadrats de pintura són
en pessetes, aproximadament, més de 70 milions de pessetes
cada any, més de 70 milions de pessetes per poder-les
pintar. El problema és que, a més, una marca vial a segons
quin tipus de paviment dura tres mesos, o sigui, damunt
empedrat ningú no garanteix que duri més de tres mesos,
damunt un paviment que té més de dos anys no et
garanteixin que duri més de sis mesos i damunt un paviment
nou sí que es garanteix, però, desgraciadament, els
paviments de Palma molts tenen bastant més de dos anys,
llavors el que seria normal seria repintar-les com a mínim
cada any, nosaltres, amb el pressupost nostre de
l'Ajuntament de Palma, no arribam ni tan sols a poder
repintar cada any. És clar, si lleneguen o no les marques
vials, la veritat és que aquí hem tengut problemes, hem fet
distintes proves i la veritat és que hem provat distints
materials, hi ha materials que, evidentment, no lleneguen,
però són prohibitius, hi ha materials que se'n van a 10.000
pessetes el metre,  que ens suposarien 800 milions de
pessetes, o sigui, no podríem arribar. Hi ha un altre
problema: nosaltres a Mallorca tenim -crec que ja els ho han
dit altres vegades- el problema dels paviments que hi ha
aquí, que es poleixen molt més ràpid; això significa que, bé,
si tu pintes damunt una superfície que ja està polida també
llenega molt més que damunt una superfície rugosa. El
problema que tenim és que, si feim la senyalització damunt
una superfície polida, tenim problemes perquè ja ella
mateixa patina. 

Evidentment, amb el material utilitzat feim complir la
normativa antillenegant que hi hagi, el que passa és que si
el paviment anterior no dóna no aconseguim molta més
rugositat. Fins i tot hem fet proves d'afegir materials perquè
donin rugositat a la pintura, o sigui, a llocs on el paviment
estava molt relliscós hi hem afegit corindó o cuars perquè
sigui menys relliscós. Ha funcionat molt bé a efectes
d'evitar el lliscament però té l'inconvenient que amb la pols
i la brutor no es veuen les senyalitzacions, o sigui, el que
guanyam en seguretat ho perdem en visibilitat. També
estam actualitzant dos components, que és un altre material,
per intentar, a segons quins passos que són més utilitzats,
evitar el lliscament. 
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També hi ha una cosa a dir, aquí: que quan l'any 80 i busques
hi va haver la reforma del Codi de Circulació -no la de la Llei de
Trànsit- varen substituir tot el que eren passos de vianants antics,
que eren de daus -abans existien uns passos de vianants en forma
de daus i pas de vianants de forma zebrada- es varen substituir
tots en forma zebrada. La veritat és que, amb els tècnics amb els
quals he parlat, ningú no entén l'explicació tret que siguin més
macos, però el que ha passat és que ens ha incrementat moltíssim
el pressupost de senyalització horitzontal i, a més, amb més
inconvenients que avantatges perquè, clar, que els passos de
vianants, per posar un exemple, de les avingudes, que tenen
semàfors, hagin de ser zebrats l'única cosa que representa és un
cost enorme. Si anam a molts de països europeus i americans,
resulta que els passos de vianants són dues línies que encarrilen
la gent, quan hi ha semàfors. Per ventura una mesura que no és
d'aquí, però important, seria suprimir això perquè fins i tot
donaria molta més seguretat als vianants.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Femenia. Por el Grupo Parlamentario
Nacionalista-PSM tiene la palabra la Sra. Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
En primer lloc vull agrair al Sr. Miquel Femenia la seva
compareixença davant aquesta comissió no permanent. El nostre
grup, Nacionalista-PSM, també coincideix amb vostè i amb
l'anterior portaveu en el fet que una de les actuacions que hem de
tenir en compte quan parlam de disminuir la sinistrabilitat és la
de disminuir el nombre de vehicles que du, per tant, un augment
del transport públic i una planificació apropada a la realitat com
és Ciutat, com és Palma de Mallorca. Si els ciutadans empram el
cotxe és vera que moltes vegades es pren un hàbit per comoditat,
però també moltes vegades per obligació, i més quan vivim a la
part forana. També ha parlat vostè de potenciar o realitzar a peu
els trajectes per dins Palma, però que també s'ha d'oferir al
vianant una seguretat que potenciï deixar el cotxe a casa.

Enllaçant amb aquest aspecte em sembla que una de les
actuacions que vostè ha comentat és la de crear una xarxa o
itineraris per a vianants per donar-los seguretat. A mi
m'agradaria que aprofundís un poquet més en aquest tema, si
podria ampliar un poquet més la informació, quines
característiques haurien de tenir i quines, puntualment, s'han
realitzat o es pensen realitzar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Bover. Sr. Femenia.

EL SR. CAP DEL SERVEI DE TRÀNSIT DE
L'AJUNTAMENT DE PALMA (Sr. Miquel Femenia i
Reus):

Bé, respecte dels itineraris de vianants hi ha dos tipus, hi
ha coses fetes i coses a fer-hi, o sigui, la idea seria que la
gent tengués una ruta, un itinerari, que arribàs al centre de
la ciutat, sobretot, per recórrer itineraris cap al centre de la
ciutat, que fos un itinerari amb una certa continuïtat i una
certa comoditat i seguretat. Bé, què és el que hem fet o hem
començat a fer respecte d'aquest tema: Una cosa que es va
fer va ser senyalitzar les vies importants, o sigui, les
penetracions importants de trànsit, senyalitzar a tots els
cantons, almenys longitudinalment, uns passos de vianants
perquè almenys els cotxes no aparcassin just en els cantons,
hi ha una legislació que prohibeix aparcar en la cantonada,
però abans anaves pel carrer Aragó, per posar-ne un
exemple, i, quan arribaves a cada cap de cantó no podies
travessar, per posar-ne un exemple; un altre, donar una certa
continuïtat a tots aquells itineraris, evidentment no dins
zones locals sinó en el que són itineraris per accedir al
centre i tenir una continuïtat, que des de cada barriada hi
hagi una continuïtat d'itineraris; crear un fals itinerari per a
vianants a una zona que no té demanda de trànsit de
vianants és ridícul, o sigui, un carrer per a vianants no es
crearà perquè només..., o sigui, els vianants no hi aniran si
no hi ha qualque cosa que sigui atractiva, ara, el que sí que
és important és que quan hi hagi vianants, els donem
facilitats; després, dins el centre, crec que queda molta tasca
a fer, hi ha itineraris, el carrer del convent de Sant Francesc
és el típic exemple d'allò que no ha de ser un carrer dins el
casc de la ciutat, també és ver que el carrer Convent de Sant
Francesc avui tampoc no té alternativa per al trànsit rodat,
llavors la decisió és prohibir que els cotxes arribin fins a la
plaça Sant Francesc o que el carrer Convent de Sant
Francesc ha de tenir trànsit i ha de tenir vianants, llavors
aquí queda tasca a fer, evidentment en uns propers anys
segurament d'aquest carrer es podrà suprimir el trànsit, quan
s'hagin fet les obres de La Gerreria, que donarà continuïtat
a la plaça Sant Francesc, però encara hi ha molta tasca a fer.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Femenia. Por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Sra. Amer.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. Aquesta comissió de sinistrabilitat ens uneix,
diguéssim, en esperit, a tots els grups, davant un problema
greu que consideram i de les darreres informacions que
tenim de la Direcció General de Trànsit ens confirmen
aquesta problemàtica, que augmenta en cara el nombre
d'accidents amb víctimes mortals en aquest darrer trimestre
d'aquest any, per tant, diguéssim, juntar esforços per tal de
poder treure unes conclusions. Sens dubtes, Volem agrair
les seves propostes, la presència avui aquí de vostè respon
una proposta del Grup Parlamentari Socialista, perquè
consideram que l'elevada sinistrabilitat, el nombre tan elevat
d'accidents que té lloc a Balears... Els accidents a zona
urbana són importantíssims, representen un percentatge
elevat, de l'ordre del 67% el passat any 96 i, evidentment,
Palma n'ocupa també una part important. Per tant, li volem
agrair la seva presència aquí, perquè, sens dubte, aquestes
aportacions ens ajudaran a aquestes conclusions que ens ha
aportat vostè.



182 Sinistrabilitat a les carreteres i vies urbanes de les Illes Balears / Núm. 9 / 3 d'octubre del 1997

Hi ha un tema important, n'hem parlat aquí i ja hi han fet
referència els companys o les companyes que m'han precedit, és
el tema de la coordinació. En el tema de la coordinació pareix
que hi ha un acord, això podrà segurament consolidar-se en unes
conclusions d'aquesta comissió, en la coordinació entre
institucions, i vostè ha fet referència que fins ara s'ha arreglada,
que si coneix un o altre i que fa falta consolidar, diguéssim, i que
pareix que és una proposta de més d'altres compareixences, i crec
que és bo per tota una sèrie de temes de què s'ha parlat aquí.
L'exemple mateix, és a dir, Palma té un índex de motorització
elevadíssim, és clar, és just problema de Palma?, no és just
problema de Palma, Palma pot tenir un transport públic però no
hi ha una coordinació amb el transport públic interurbà, per tant,
diguéssim que mes arguments per a aquesta comissió tècnica a
què fèiem referència.

Hem parlat també de l'activitat portuària i d'aquesta
coordinació, per exemple, en el tema de la regulació semafòrica,
que també és important.

Hi ha una altra qüestió que també derivaria d'això, perquè jo
entenc que no són just les actuacions dins el nucli ben urbà de
Palma, sinó que afecta tots els voltants, i és el tema de la
limitació de la velocitat, dels problemes de què ja hem parlat en
l'anterior intervenció del Sr. Feliu, de la problemàtica del passeig
marítim, de la problemàtica de la mateixa via de cintura o de,
vostè sap que n'hem parlat, carreteres, carrers també,
d'institucions com és el Consell Insular de Mallorca.

Una de les qüestions que li plantejaria és si s'ha fet qualque
proposta o pensa dur a terme des de l'Ajuntament de Palma, ja
que es concentra aquí una part important dels accidents i que
amb més motiu afecta també aquesta àrea, que no és just
precisament depenent de l'Ajuntament de Palma, pensam en
àrees de coexistència, en limitar molt la velocitat, perquè hi ha
aquesta coexistència entre vianants i cotxes, o fins i tot una altra
de les propostes que ens va fer aquí un ponent a una
compareixença, el Sr. Estevan, quant a àrees 30, és a dir, limitar
també velocitat a zones urbanes o semiurbanes.

Ha parlat també de senyalització, a veure quines
intervencions hi ha, si hi ha novetats, diguéssim, en aquestes
senyalitzacions i coordinació, per tant, entenc jo que aquesta
coordinació amb altres institucions, per no afectar tan sols aquest
nucli urbà, i a veure si hi ha novetats, diguéssim, en aquesta
senyalització de què vostè ha parlat i que planteja.

I bé, en tot cas estaríem d'acord, ja s'hi ha fet menció, en
insistir en el tema del transport públic, perquè, evidentment, no
és just el transport de Palma, sinó també totes les àrees que hi ha
al voltant. Moltes de gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Femenia, pot contestar.

EL SR. CAP DEL SERVEI DE TRÀNSIT DE
L'AJUNTAMENT DE PALMA (Sr. Miquel Femenia i
Reus):

Bé, respecte de les àrees de coexistència, si l'ajuntament
té previst implantar-les, la veritat és que no les hem definit
com a àrees de coexistència, però el que és la primera línia
de la Platja de Palma jo crec que acabarà tenint una
coexistència, o sigui, actualment s'hi permet la circula..., o
sigui, en principi, hi va haver molta polèmica quant que se'n
llevava la circulació, després els aparcaments, al final hem
aconseguit amb una sèrie de mesures de circulació s'`hagi
aconseguit una via que pràcticament no té trànsit. El que és
normal és que el que és la primera línia de la Platja de
Palma sigui un àrea de coexistència, el que són els Acire del
centre històric jo crec que es podrien considerar que són
unes àrees de coexistència, no estan senyalitzats com a tals
però el que és ver és que hi ha una intensitat de trànsit el
suficientment baixa com per no tenir, diguem-ne..., bé, jo
crec que és una limitació suficientment important que no hi
pugui entrar ningú més que no siguin els residents
d'aqueixes zones. Ara el que s'entén com a àrees de
coexistència o zones 30, àrees totalment lliures, jo crec que
seria bo que a segons quines zones es fes, o sigui, és el que
he comentat abans, que, zones de trànsit local, seria bo
dotar-les d'unes mesures, però ja són mesures d'obra, o
sigui, constructives, per limitar-hi la velocitat, jo crec que
posar la limitació a 30 Km/h a una zona sense cap sentit, la
gent no la respecta, o sigui, no hi ha més remei que fer unes
portes a aquesta zona, això d'unes portes vol dir que quan hi
entri un cotxe, se n'adoni, fer-hi unes reordenacions
urbanístiques perquè quan s'hi entri es trenqui la continuïtat
horitzontal dels carrers, hi ha una sèrie de mesures que sí
que són necessàries i que, evidentment, es poden fer sempre
que sigui una zona que tengui espai o lloc per fer-ho;
evidentment, si s'intenta fer un trencament visual però ofert
només amb un element que no sigui..., és a dir, que no hi
puguis sembrar un arbre, difícilment hi haurà un trencament
visual. És necessari que hi hagi un espai, llocs alternatius,
perquè els vehicles que s'hagin de prohibir, per poder fer-hi
aquestes coses, tenguin alternatives i també hi ha d'haver
una voluntat ciutadana, que creguin que val la pena que hi
hagi això en la seva barriada, perquè generalment,
desgraciadament, a la gent, qualsevol cosa que signifiqui
limitar el trànsit de pas a una zona local, li molesta;
desgraciadament ens sol passar això, o sigui, quan vols
actuar a un lloc per disminuir-hi la velocitat, implica perdre
normalment qualque plaça d'aparcament i ja hi ha
problemes.

Quant a les àrees 30, és una cosa pareguda, com he
comentat abans, jo crec que una cosa ha d'anar lligada amb
l'altra.
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Respecte de la senyalització i coordinació entre institucions,
no he acabat d'entendre quina és la pregunta, la nova
senyalització que volíem fer, jo el que dic és que hem de
procurar que la senyalització que implantem sigui l'adequada, no
més de l'adequada, o sigui, no és bo que per prohibir un gir a
l'esquerra hi hagi cinc discos, per ventura els primers dies s'han
de posar, però no després, o sigui, una vegada la gent s'ha
acostumat a la prohibició d'aquest gir, ja no és necessari que hi
hagi tanta senyalització. Aquí, desgraciadament, no hi ha una
coordinació ni uns criteris uniformes, ni una normativa, i moltes
vegades va a criteri del tècnic o responsable de cada una de les
administracions, llavors hi ha administracions a qui costa aplicar
un criteri i n'hi ha d'altres que n'apliquen altres, però passa que
el ciutadà quan va per un carrer no sap si és de la Junta del Port,
si és del Consell Insular, si és de Carreteres o si és de
l'Ajuntament de Palma, i a Palma hi ha interseccions de tots tres,
o sigui, que hi ha vàries interseccions on hi ha les tres
institucions i cada una té un tipus de criteris. Crec que aquestes
reunions de coordinació entre distints organismes ens servirien
almanco per posar en comú aquests criteris o almanco que hi
hagués un criteri uniforme, o sigui, facem-ho almenys en aquesta
ciutat o en aquest poble.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Femenia. Vol intervenir de nou?

 LA SRA. AMER I RIERA:

Sí, just per puntualitzar el Sr. Femenia. Parlàvem d'una de les
causes importants, segons el darrer informe de la Policia Local
de Palma que era, precisament, que no es complia amb les
senyals vials. Jo ho deia en aquest sentit, i el Sr. Feliu ja ha
apuntat qualque novetat, diguéssim, per intensificar i perquè es
complís amb la senyalització. Ha parlat d'uns triangles vermells
per exagerar i perquè, diguéssim, que els vianants vagin més
tranquils, ho deia e aquest sentit. Just era per puntualitzar-ho.
Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Puede contestar.

EL SR. CAP DEL SERVEI DE TRÀNSIT DE
L'AJUNTAMENT DE PALMA (Sr. Miquel Femenia i Reus):

Respecte de la senyalització, fins i tot hi ha proves a distints
ajuntaments. No és que estigui normalitzat o que hi hagi una
normativa, sinó que a segons quins llocs s'ha modificat el tipus
de senyalització dels passos de vianants, la normativa obliga que
siguin unes franges blanques transversals i el que es fa és
remarcar el paviment amb un color que el ressalti més perquè la
gent se n'adoni. Bé, és una cosa que intentarem provar a col•locar
davant les escoles, i és el que he comentat abans, que tenim un
dèficit de pressupost per a senyalització horitzontal, però el que
sí que fem cada any és que a finals d'agost o principi de
setembre, abans de començar l'escola, repintam tots el passos de
vianants que hi ha davant les escoles, o sigui, és un dels criteris
bàsics que empram; per ventura, a un carrer no tendrem (...)
aparcaments en condicions, ara, per als passos de vianants de les
escoles el criteri és repintar-los cada any. Ara, que voldrem fer
qualque prova més per veure si hi ha més respecte als passos de
vianants, sí. També és ver que, els passos de vianants, hem d'anar
molt alerta a l'hora d'implantar-los; moltes vegades hi ha passos
de vianants davant una escola perquè sabem que hi ha un guàrdia
que va a vigilar aquesta escola, senyalitzam un pas de vianants
en concret a un lloc perquè sabem que hi ha un guàrdia que el
vigila, si no hi hagués un policia local que vigilàs aquell pas, pot
ser realment una trampa mortal, perquè, desgraciadament, no hi
un civisme ni una educació adequada per respectar els passos de
vianants. Si no ho record malament, a Estats Units, en horari
escolar, quan passen per davant una escola, tots els cotxes han

d'anar a 10 milles per hora, aquí, evidentment, no
funcionaria, ni hi ha un criteri ni hi ha una educació, aquí hi
ha senyalització escolar i si no hi ha un guàrdia que aturi els
cotxes, la gent, a més, protesta perquè en els mateixos
passos han d'anar lents. Evidentment, si fem senyalització
d'aquest tipus, sí que intentaríem posar-nos d'acord amb els
altres.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Femenia. Por el Grupo
Parlamentario Popular, Sr. Soler, tiene la palabra.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Agraesc, en nom del nostre grup,
la compareixença i la intervenció també, com és lògic, del
Sr. Femenia; poques qüestions hi queden, no obstant això,
al llarg de la seva exposició feia al•lusió als problemes que
tenien les senyals damunt el paviment a causa que eren
llenegadissos; sobre aquesta qüestió, m'agradaria que ens
pogués dir si és una característica només de Palma o si hi ha
també altres ciutats d'Espanya on passa, a quines causes
creu que es deu aquesta major relliscositat o major poliment
del paviment de la ciutat de Palma i quines possibilitats de
solució té aquesta qüestió. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Sr. Femenia, tiene la
palabra.

EL SR. CAP DEL SERVEI DE TRÀNSIT DE
L'AJUNTAMENT DE PALMA (Sr. Miquel Femenia i
Reus):

Com crec que he dit abans un poc, Palma no és l'única
ciutat que té problemes que els paviments siguin relliscosos,
hi ha més ciutats que tenen aquest problema. A Balears,
com ja se sap, els tipus d'àrdis emprats per fer els
aglomerats tenen un desgast molt més alt que el que seria
desitjable, llavors, el tipus d'àrid fa que en una sèrie d'anys
es desgasti del paviment, llavors, això i per ventura una
campanya no massa freqüent, diguem-ne, de capa de
rodament a zones urbanes provoca que el paviment que
estam tractant a Palma té..., moltíssims tenen molts anys, i
per posar-ne un exemple, les avingudes, excepte la zona des
del carrer Aragó fins..., de la plaça d'Espanya cap a la mar,
que més o manco fa poc que es va aglomerar, de plaça
d'Espanya cap als instituts, excepte els revolts, fa més de
vint anys que no s'ha aglomerat, llavors, un paviment que
suport més de 70.000 vehicles diaris, que no s'aglomeri en
vint anys, és un poc dur, o sigui, és un dels problemes que
hi ha, seria necessari donar-hi unes capes de rodament i
millorar l'adherència. Ara, en general, el problema no és que
tenguin vint anys, fa deu anys ja necessitava... Els passos de
vianants ens creaven problemes.
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Una altra de les causes és el que he comentat abans, el tipus
de pas de vianants, o sigui, antigament, els passos de vianants
eren daus, ara són zebrats, això, sobretot per als dies de pluja i
per a les motos pot representar un perill. Sé que hi ha hagut altres
ajuntaments de capital de província que han tingut problemes
pareguts, o sigui, jo vaig parlar amb el de València, al qual no va
quedar més remei que fer proves i anàlisis, que és el que estam
fent, no per augmentar la seguretat, desgraciadament, sinó per
justificar-se davant el jutge sobre l'adherència que tenia la
voravia, el paviment abans i després del pas de vianants, perquè
hi havia una sèrie de denúncies d'una persona que havia caigut
a un pas de vianants, per demostrar que el pas de vianants no era
molt més relliscós que la voravia, el mateix pas de vianants.

Bé, jo crec que li he contestat les preguntes.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Femenia. Agradecemos su
comparecencia ante la comisión.

No habiendo más asuntos que tratar, concluye ésta y les
recordamos que a las 16'30 horas habrá sesión para continuar con
otras comparecencias. Muchas gracias.
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