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EL SR. PRESIDENT:

Buenas tardes, señoras y señores diputados. Sustituciones.
¿Sr. Mesquida?

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Sustituye al Sr. Triay.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. ¿Sr. Tur?

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Vicent Tur substitueix Joana Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. ¿Hay alguna sustitución más?

I.- Resolució de l'Escrit RGE núm. 4868/97, presentat pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Segundo punto, escrito del Grupo Parlamentario
Nacionalista-PSM, del cual el Sr. Letrado dará lectura.

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. L'escrit del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM diu el següent:

"D'acord amb el que preveu l'article 43 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM sol•licita la compareixença del president de
les associacions d'autoescoles, Sr. Antoni Cànoves, perquè
consideram adient aprofundir en la situació de la formació vial
com a prevenció de l'alta sinistrabilitat.

Palma, 19 de setembre del 1997"

EL SR. PRESIDENT:

Muy bien, propongo a la Comisión si lo acepta por
asentimiento. ¿No importa pasar a votación? Se aprueba por
asentimiento la propuesta.

II.1) Compareixença del Sr. Miquel Ferrer i Castell,
president de l'Associació de Transportistes de la PIMEM.

El tercer punto del orden del día es la comparecencia de don
Miquel Ferrer i Castell, president de l'Associació de
Transportiste de PIMEM.

Sr. Ferrer, muy buenas tardes. En esta comisión los
comparecientes exponen lo que consideren oportuno
respecto a la accidentalidad en las carreteras de Baleares, y
después los grupos parlamentarios formulan preguntas,
observaciones, sobre la intervención del compareciente, y
un segundo turno para aclaraciones u otras objeciones que
quieran formular. Así que le agradezco la comparecencia
ante esta comisión, y tiene usted la palabra.

EL SR. PRESIDENT DE L'ASSOCIACIÓ DE
TRANSPORTISTES DE LA PIMEM (Miquel Ferrer i
Castell):

Bones tardes, Sr. President, senyors parlamentaris.
Agraesc la invitació que ens heu fet per poder venir a
aportar el poc que puguem saber. Som Miquel Ferrer
Castell, som president d'una associació de transportistes,
ASTAM, integrada a dins PIMEM, i està federada a nivell
nacional a una organització que es diu (...).

Pel que jo he pogut entendre, que se m'ha explicat de què
podia ser la meva compareixença a davant aquesta comissió,
és degut a l'alt nombre d'accidents que hi ha  les carreteres
de les nostres illes. Nosaltres n'hem parlat moltes vegades,
d'això, hem fet escrits a Trànsit, i cada vegada que hem
pogut anar a parlar amb el president de la nostra comunitat,
els tres que hi ha hagut, cada vegada li hem expressat la
nostra preocupació que hi havia per aquesta sinistrabilitat.

Podem dir que el conductor professional, que a dins
PIMEM som nosaltres, i que crec que n'hi ha bastants que
són així, el conductor professional no és el que causa
accidents, no és el que causa problemes a les carreteres, sinó
al revés, n'estalvia: quan n'hi surt d'un estop frena per no
pegar-li. Crec que n'estalvien més que no en provoquen,
bastants més.

A més de tot això, el conductor professional té que si no
va alerta amb el que té en les mans, li pot caure la
mercaderia, pot perdre el viatge, pot perdre la mercaderia i
haver-la de pagar, i no cobrar el viatge, com és de suposar.
I el que pot passar llavors amb el conductor de viatgers és
que si va com un boig, que si el passatge se li mareja, ja sap
el que li tocarà llavors haver de llevar; llavors hi haurà
queixes dels guies; i llavors sap que si no du el vehicle així
com toca, hi haurà queixes, i sap que pot perdre el lloc de
feina.

Per tant, jo crec que el conductor professional és
conscient del que té en les mans, i no provoca sinistres a la
carretera. A més a més de ser professional -la paraula ja ho
diu- es passa la jornada a dins la carretera; per tant és la
seva feina i ha d'estar alerta amb el que fa. I llavors, que
encara és molt més, du un aparell que li limita la velocitat,
o sia que quasi dins poques carreteres, en no ser dins dues
autopistes que hi ha dins Mallorca aquest aparell no actua
perquè no pot arribar-hi. Aquest aparell a 85 quilòmetres per
hora atura el vehicle, atura que puguis accelerar-lo més; i a
més du una altra cosa que és el tacògraf, una caixa negra
aquí on registra des de la data, la velocitat, les hores que ha
fet de descans, les hores que ha fet de conducció, o sia que
tota  la seva jornada queda registrada allà dins. Per tant, torn
a repetir que em pareix que el professional és el que menys
sinistres aporta a dins la carretera.
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Quan hem anat a parlar amb els presidents de la Comunitat,
torn a repetir, cada vegada li hem exposat el perill que suposa,
i sobretot dins la primavera, aquestes excursions de turistes que
vénen a fer turisme en bicicleta, fan grans grups, i fan carreres
fora que ningú no els controli, perquè es poden veure esprints,
es pot veure com s'avancen uns als altres, poden veure que van
en files de quatre o cinc, que envaixen tota la carretera, i per
tant és molt perillós acostar-s'hi, perquè no saps mai com
reaccionaran. I també n'hem vists bastants vegades que fins i tot
duen un auricular amb una radieta penjada, que escolten les
notícies el temps que fan esport; i li toques la botzina i no saben
si res.

Per tant, són un turisme que és molt de considerar que
venguin a estar amb nosaltres, però que és molt perillós que
circulin per vies ràpides, per carreteres de fer via, que facin
aquestes barbaritats fora que ningú no els controli.

Si em permeteu, proposaria que aquestes excursions de
bicicletes, hi ha polígons industrials, o carreteres de segon o
tercer ordre que estan ben asfaltades, o camades dins foravila,
qui si no les diuen on són no les trobaran; crec que s'hauria de
controlar això, i no permetre que se circuli per aquestes vies
ràpides, on és molt perillós avançar-los. Imaginau-vos, una de
les pitjors carreteres que hi ha és de s'Arenal a Llucmajor, on la
carretera tota és torta, que per avançar un grup d'aquests te l'has
de jugar, sobretot amb un vehicle pesant, perquè és molt
delicat.

Un altre punt que també nosaltres veim molt conflictiu són
els turistes que en ser aquí lloguen un cotxe i volen fer el
turisme pel seu compte, i parteixen de Cala Rajada, no saben si
són a llevant o a ponent, i volen anar a no sé on, i no saben on
es troben, i en ser al primer cap de cantó s'aturen, i miren el
mapa i el comparen amb els rètols, s'aturen dins una rodona, on
està ple de trànsit... Tot això per ventura és manca d'informació,
manca de senyalització de les carreteres, que els prevenguin
que d'aquí a un quilòmetre trobaràs un desviament que et durà
de cap a Palma. Jo crec que informació sobretot, que no es
permeti llogar un cotxe a ningú, per exemple, que no estigui
informat d'on vol anar i del que es pot trobar; és amollar-los a
la bona de déu, fora saber a on van.

Torn a repetir que moltes coses em quedaran al tinter,
perquè no sé... Un altre dels temes de què hem parlat moltes
vegades és el dels caps de setmana i el jovent, que se'n van de
gresca el cap de setmana, i que llavors a la matinada perquè no
ha dormit té son, i no ha pogut dormir, quatre copes i bona
companyia, resulta que tot això els du a fer desastres. Per tant,
jo crec que s'ha de potenciar, o s'ha de fer campanya, o s'ha
d'informar la gent que ha d'utilitzar el transport públic, perquè
el transport públic el durà a la porta de ca seva, el durà a la
discoteca on vulgui anar, i se'n tornarà i arribarà sa, no arribarà
tarat, com sabem moltes famílies que hi ha que estan tarades
degut a això. Per tant, crec que falta informació i una campanya
forta per conscienciar la gent que abans d'agafar el seu cotxe un
dia que vol anar de gresca, empri el transport públic, que és el
que el durà a ca seva altra vegada.

Llavors també, si em permeteu, vos  proposaria que així
com nosaltres, professionals, anam tant controlats, entre
limitadors de velocitat, tacògraf i altres, que -per ventura
seria una solució- a aquests conductors joves, que han anat
de gresca també aplicar-los un tacògraf i un limitador de
velocitat. Per ventura seria una solució, perquè no poguessin
anar a 120, a 140 o a 150 i que se la pegassin tan forta, per
ventura la pegarien més fluixa. I no només és que se la
peguin ells, perquè també la peguen als altres, als que ens
hem aixecat a les vuit del matí, i llavors ens la peguen a
nosaltres també; ens pensam anar bé, i llavors sortim tarats.

Si em permeteu, encantat estaria de contestar tot el que
vosaltres em vulgueu demanar. I res més.., ja dic, moltes
coses em quedaran dins el tinter. Per tant, endavant.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Ferrer. ¿Hay grupos parlamentarios
que quieren intervenir? Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, tiene la palabra su portavoz, Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sr. President, senyores i senyors diputats, a la persona
que acaba d'intervenir vull demanar disculpes pel meu
retard, i en aquest sentit no prendre l'ús de la paraula, no per
manca d'interès pel que ens pugui dir la persona que
compareix a davant aquesta comissió, sinó per no haver
assistit a la seva dissertació. Però sentiré amb molt de gust
i amb molt d'interès tot el que es pugui dir a partir d'ara..

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Grosske. Grupo Parlamentario PSM,
la Sra. Diputada Bover i Nicolau tiene la palabra.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Miquel Ferrer, vull agrair que hagi vengut aquí
a explicar-nos des del seu punt de vista els problemes que
tenen vostès. De tota manera, la informació que vostè ens ha
aportat, ens ha comentat que els conductors professionals,
és ver que la majoria, el cent per cent gairebé del seu horari
de feina el passen a damunt la carretera; per tant són uns
professionals que respecten molt no només el seu vehicle,
sinó el vehicle de l'altre. Però a arrel d'altres intervencions
se'ns ha comentat de part de representants de Comissions
Obreres i d'UGT que no era cert el fet que es respectàs tant
la legalitat i la regulació en matèria de transport. Ens varen
comentar que els tacògrafs es podien manipular
perfectament, ens deien que no perquè el xofer volgués
manipular i volgués fer més hores de feina de les
estipulades en el conveni, sinó gairebé per imposició de les
empreses, i per imposició també de la temporada de feina,
una temporada majoritàriament en el transport discrecional
que és només d'estiu. Pareix que la informació que vostè ens
dóna no és la mateixa que ens donaven aquestes altres
persones que varen venir a aquesta comissió. Ens varen
comentar, és cert o no que es pot manipular el tacògraf?
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L'aparell limitador de velocitat, vostè ha comentat que als
85 quilòmetres per hora aturava el vehicle, per tant impedia
continuar la seva feina, transport. Pareix ser que no és la
mateixa versió que ens varen donar els representants sindicals;
pareixia que hi havia un incompliment flagrant o constant de
l'horari de feina dels xofers. La inspecció per part de
l'administració tampoc no era o no és justa; pareixia que
deixaven moltes vegades passar molts d'incompliments; i
malgrat tot, és ver que el nombre d'accidents, segons les dades
que ens ha aportat la Direcció Provincial de Trànsit, són els
xofers, són les persones, el factor humà -quan parl de xofer no
dic xofer professional, sinó que xofer que agafa un turisme, un
autocar, un camió, un ciclomotor- el factor humà és el
majoritari culpable que passin els accidents. Per tant,
m'agradaria que ens pogués comentar si és certa o no, des del
seu punt de vista, la informació que ens varen passar: Es pot
manipular perfectament tacògraf?, es pot manipular
perfectament  limitador?, com veu vostè el paper de la
inspecció de les administracions, tant des de Trànsit com de
l'administració de la Conselleria de Transport? i, què demanaria
vostè com a xofer, com a professional que s'ha de passar un
grapat d'hores a la carretera, a les administracions competents
en aquest tema per fer complir aquesta legislació? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Tiene usted la palabra, Sr.
Ferrer, para contestar.

EL SR. PRESIDENT DE L'ASSOCIACIÓ DE
TRANSPORTISTES DE LA PIMEM (Miquel Ferrer i Castell):

Li agrairia, Sr. President, que si em deix qualque cosa, com
he dit, que em replicassin, perquè per ventura no ho contestaré
tot.

EL SR. PRESIDENT:

Así lo haremos, o así lo harán las señoras y señores
diputados.

EL SR. PRESIDENT DE L'ASSOCIACIÓ DE
TRANSPORTISTES DE LA PIMEM (Miquel Ferrer i
Castell):

Jo estic d'acord -sé que hi ha molts de companys meus
que em criticaran- amb el tacògraf; jo estic d'acord amb ell.
El tacògraf, no sé si vostès saben que en transports sempre
el mal més gros que hi ha hagut és que hi ha excés d'oferta,
i degut a això hem d'anar amb vehicles dolents, amb els
preus a la baixa, el que ens lloga és qui ens posa el preu. Per
mor d'això als conductors els hem de fer fer coses que ells
no volen fer. Tot això és culpa que hi ha excés d'oferta, i
està mal controlada, i parteix d'aquí. Si als conductors els
poguéssim donar el jornal just, no importaria que fessin
dues jornades, amb una jornada guanyarien el seu jornal,
però és impossible, així com està el preu del transport -tant
puc parlar de mercaderies com de viatgers- és impossible
donar-los un sou just; se l'han de guanyar fent hores extra.
I fent hores extra, què han de fer? Doncs han de (...),
enganant a qualcú.

El limitador, -si em permeteu, per ventura són més coses
tècniques- a un camió sobretot de mercaderies per a mi és
un pecat, perquè a un camió, quan és delicat haver-lo de
frenar, quan més perillós és, és en un pendent per avall,
perquè el viatge t'empeny, i has de pitjar fre per returar-lo,
i llavors s'embala tot el que tu vols i no el frenes. Per tant,
el limitador només actua sobre el pedal d'accelerar. Anant
per pla un camió o un autocar no es passarà de la velocitat,
perquè quan arriba a la velocitat, aquest aparell limitador li
alça el peu de l'accelerador, i tant pots pitjar com no, perquè
tanmateix no agafa més revolucions. Però al revés, quan
davalla un pendent sí que s'embala tot el que vol. Això són
les funcions que fa un limitador, però al revés podria ser a
damunt un turisme; a un turisme sabem que tant si és per
amunt com per avall, si no tens el peu a damunt
l'accelerador, no camina. En cas de transports o de
mercaderies sí, perquè el viatge t'empeny i et du per envant.

El tacògraf sabem que només és obligatori a dins
Mallorca, per mor del quilòmetres quadrats que té; a dins
les altres illes no ho és. El tacògraf és un manera de
controlar. Es va inventar, em pareix que era, per les
empreses controlar els conductors, i llavors es va emprar per
l'administració controlar les empreses. Tot això que em
diuen, potser que hi hagi qualque cosa de raó, però jo -
permeteu-me que sigui dur- si tanta culpa té el qui la fa com
el qui la tapa, per ventura posaríem remei a això. Jo sé, i em
pareix cert, que està legislat i ben escrit, i es pot fer complir,
que un conductor amb una jornada pot emprar un disc o en
pot emprar deu:; o pot menar un vehicle o en pot menar deu.
Però si se li fa una revisió d'empresa, li traurem tots els
discs, i hi ha màquines per llegir tots els discos, i ens
donaran el resultat que ha fet aquell conductor. Per tant, que
es pot trucar o no, em pareix que el truquen si volen trucar-
lo, però si l'administració ho vol aturar, pot.
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Per tant, si em permet -això és el meu pensar- jo estic
d'acord amb el tacògraf. Atura, si es fa creure els conductors,
que no hi hagi abusos; i quan no hi ha abusos aturarà l'excés
d'oferta, i és una manera d'aturar també tot això.

Si vol que li aclareixi qualque cosa més...

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Ferrer. ¿Quiere replicar?

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Només és per puntualitzar un tema. Voldria que em
contestàs si vostè estaria d'acord en posar limitador a tots els
turismes de les Illes, no només als autocars així com està
establert, sinó també a tots els turismes a 120 quilòmetres per
hora.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Tiene la palabra, Sr. Ferrer.

EL SR. PRESIDENT DE L'ASSOCIACIÓ DE
TRANSPORTISTES DE LA PIMEM (Miquel Ferrer i Castell):

Jo no sé si estic d'acord o no. Jo el que dic que els que fan
desbarat són aquells que vénen de gresca. Per ventura fins a una
certa edat, per ventura sí que seria bo. Jo, tant si men un camió
com si men un cotxe, crec que som responsable del que faig.
Però per ventura els que són novells, els que no saben un cotxe
com reaccionarà, i que fan posar-los a velocitats molt altes, o
entrar a dins revolts a veure si derrapa o no derrapa, per ventura
sí que seria bo a aquests novells posar-los un tacògraf, o un
limitador.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Ferrer. Por el Grupo Parlamentario
Socialista el Sr. Mesquida, su portavoz, tiene la palabra.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. Sr. Ferrer, jo li vull agrair la seva
explicació, la seva breu explicació, però sobretot la clarificació
i la sinceritat amb què s'ha expressat aquí. No sé jo si deu tenir
molta de -no vull augurar res- afecció a la cadira, però si
aquestes declaracions que ha fet aquí, que segurament tendran
ressò important als mitjans de comunicació, segurament li
generaran qualque problema, perquè ens ha plantejat i ha
reconegut l'existència d'un panorama jo diria dantesc, o propi
d'una situació de l'època de la revolució industrial, que és el
panorama que varen pintar els representants dels sindicats
Comissions Obreres i UGT. Quan varen fer l'explicació, una
explicació a més amb de detall i molt extensa, varen estar
continuadament explicant que el sector del transport de
viatgers, i el transport discrecional, i el transport de mercaderies
a Balears, tenia unes irregularitats brutals. Denunciaven el que
s'ha dit aquí, manipulació dels tacògrafs; exposaven la facilitat
amb aquesta manipulació; denunciaven una jornada laboral
excessiva; ells varen parlar que es feien jornades laborals de
més de 12 hores; denunciaven manipulacions dels llibres de
rutes; denunciaven l'existència de conductors no professionals
de final de setmana, l'existència de salaris tremendament
baixos, que els suposava haver de fer moltes hores per arribar
a un salari digne; i aquest panorama, jo crec més propi de
l'època de la revolució industrial, és un panorama que, per les
coses que vostè ha dit aquí, pràcticament es pot confirmar.

Vostè ha parlat que existeix un excés d'oferta, que
efectivament es pot produir, i deia que no posaria la mà al
foc que es produeixen manipulacions, que es fan fer al
conductor determinades coses que no estan bé, però no
queda més remei; i que per arribar a aquest salari just, s'han
de fer moltes hores. Crec que són molt clarificadores
aquestes opinions, i jo voldria dir que efectivament també
m'han preocupat molt les coses que ens ha dit al final. Vostè
parlava que s'ha de veure qui empara qui.

Aposta jo li demanaria en aquesta primera intervenció:
Vostè pensa que tot el problema no és un problema del
sector empresarial, que fa una pràctica damunt els
treballadors del sector del transport, no adequada?, vostè
pensa que si hi hagués un major control per part de
l'administració tots aquests problemes es podrien
solucionar? És a dir, vostè pensa que hi ha una falta de rigor
en el control per part de l'administració? I també
m'agradaria conèixer la seva opinió a una pregunta que li ha
fet la diputada Sra. Bover, i és si està satisfet d'aquest
control que realitza la Direcció General de Transports, o
creu que s'hauria d'incrementar? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PRESIDENT DE L'ASSOCIACIÓ DE
TRANSPORTISTES DE LA PIMEM (Miquel Ferrer i
Castell):

A mi em pareix que, si vostès no ho saben, hi ha hagut
canvis en la legislació estatal de transports altra vegada, i
que anam a una liberalització total del sector, o sia que així
com encara ara està intervengut, arribarà un dia que la
Comunitat Europea ens imposarà alliberar el sector. Jo pens
que alliberar el sector -pens jo, i crec que n'hi ha molts que
ho pensen- és una aberració, perquè durà que es tornarà
posar un (...), que amb els que som ja n'hi ha de més, i què
hem de fer si se'n posen més? O sia que, d'una manera o de
l'altra, jo pens que s'ha d'intervenir. Si no, vostès em
donaran la raó si volen. Aquesta legislació nova, i ara estam
en un punt que atura, es va publicar a principi d'agost i
entrarà en vigor dia 2 de gener, si no mal record. Hi havia
un decret a les Balears que regulava l'accés al mercat, i
degut a aquests canvis que hi ha hagut, aquest decret queda
fora efecte, el que passa que ara no es dóna cap classe de
llicència fins a dia 2 de gener de l'any que ve.
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Aquesta nova reforma del reglament diu -amb altres coses
pens que no serà bo, però per ventura només és el meu pensar-
que el transport de mercaderies amb camió lleuger, això és amb
menys de 6 tones de mercaderia, o el transport privat, li
donaran permís, li donaran una llicència per transportar d'àmbit
nacional, i no tendrà límit d'edat, o sia que el vehicle que
posaran al mig pot tenir 30 anys, si passa la revisió li donaran
permís per poder circular. I això vol dir que la ferralla que
nosaltres tirarem, la nostra ferralla que ja no ens serveix, es
tornarà a posar en marxa, el transport privat el tornarà a posar
en marxa. Tot això, sigui transport privat o transport públic, són
viatges que ens lleva, i és feina que nosaltres no farem; i jo
pens que això no és així, si el que es tira enmig s'hi ha de tirar
amb una inversió molt forta, i un altre del que tu tires pot fer el
viatge amb una cosa que val molt manco, no és just. Tot això
du que l'oferta i la demanda es disparen. Sempre hi ha hagut
molta més oferta que demanda, en transport, per tant... Jo ara ja
no sé ni on era.

Per tant, jo dic que el transport ha d'haver d'estar intervengut
de qualque manera. En el que em diu, a veure si l'administració
fa els controls que toca, jo crec que tal vegada seria bo que
veiéssim quins controls ha fet, perquè sabem que n'ha fet, però
a veure quins ha fet; quan sabem que hi ha abusos és perquè no
ho du així com toca. I torn a repetir; si l'administració té manera
per legislar, per multar i per tancar-nos a la presó, idò té manera
d'aturar-ho, a això, no és ver? Per tant, jo crec que hem de posar
un poc de la nostra part.

I que jo tengui la cadira gelosa, no gens, gens ni mica.
Sempre he procurat poder ajudar els transportistes amb el que
jo he pogut fer o he pogut jo saber, i mira, jo crec que en
aquests anys de bonança que hi hagut a aquestes illes, que hi
hagués aquest decret o no hi hagués estat, jo crec que o hi hagut
empreses que hem pogut ressuscitar, o n'hi hauria moltes que ja
serien mortes. I jo crec que qualque cosa he aportat a això. I
torn a repetir que la cadira, no la tenc gens gelosa.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Ferrer. Sr. Mesquida?

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Jo no ho pos en dubte, que no té la cadira gelosa, pel que
acaba de dir ara. Però vaja, vull agrair-li aquesta sinceritat,
perquè la veritat és que no m'esperava una intervenció com
aquesta, m'ha descol•locat tot el que pensava dir. Em deixa
preocupat, i a la vegada em deixa esperançat, perquè crec
que aquesta comissió, que ha d'estudiar la sinistrabilitat,
d'aquestes paraules seves traurà bones conclusions. Vostè es
reafirma en aquesta situació absolutament caòtica que jo
crec que, vostè diu, si l'administració posa més de la seva
part, possiblement es podrà controlar, perquè és qui té la
potestat de controlar; el que passa que jo sí que crec que
s'hauria de fer un esforç per part de la patronal per evitar
aquestes pressions sobre els treballadors, aquestes
pràctiques absolutament irregulars que es produeixen, i que
els sindicats varen denunciar, i que en aquell moment quan
vàrem sentir les denúncies dels sindicats, lògicament no
vàrem pensar tampoc que estiguessin exagerant, però
pensàvem que és una visió que possiblement sigui parcial,
però que volem contrastar amb els representants de la
patronal. Veim que vostè dóna la raó a l'existència
d'aquestes males pràctiques; i crec que també l'honora quan
diu que és un sector que no s'hauria de liberalitzar, perquè
si, havent-hi una regulació, que no es compleix, està en
aquesta situació, és molt millor que s'intervengui i es facin
unes inspeccions serioses, i es faci un augment d'aquestes
inspeccions. Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Mesquida. ¿Quiere intervenir de
nuevo, Sr. Ferrer? Por el Grupo Parlamentario Popular tiene
la palabra su portavoz, el Sr. Cristòfol Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Vull agrair en nom del nostre
grup aquesta compareixença del Sr. Ferrer, dir-li que
precisament va ser el nostre grup el que, preocupats i
alarmats davant les intervencions que varen fer els
representants de Comissions Obreres i UGT sobre la
situació laboral i empresarial al sector del transport, vàrem
sol•licitar la compareixença dels representants dels
empresaris. Realment, i així ho han dit els altres portaveus
de grups, vàrem quedar preocupats en el sentit que el mateix
dia, després d'una compareixença del director provincial de
Trànsit allà on ens deia que el tacògraf era més mal de
falsificar que un bitllet del Banc d'Espanya, al cap de pocs
minuts d'aquestes paraules ens ensenyaven tota una sèrie de
sistemes per falsejar el tacògraf; els representants sindicals
es varen estendre àmpliament en aquestes qüestions. Fins i
tot, per preguntes concretes que vàrem fer, vàrem veure que
la qüestió on era merament de normativa, que la normativa
-que la normativa existeix-, no era merament d'inspecció -
sempre es poden fer més inspeccions, d'això no hi ha cap
dubte-, però de les paraules que ens deien els representants
dels treballadors, pareixia que amb aquests sistemes de
tacògrafs és totalment impossible seguir la pista, per així
dir-ho, a un conductor al llarg del dia perquè són tantes les
possibilitats de falsificació, que ni la millor inspecció és
possible que ho detecti. 
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Això era una mica el plantejament que se'ns feia. Se'ns
comentava també que el tipus de tacògraf que hi ha ara és tan
bo de falsificar que ja s'han de prendre altres mesures, altres
tipus de tacògrafs que evitin que evitin aquestes qüestions; i en
definitiva, crec que el principal motiu de la seva compareixença
era per conèixer una mica -com vostè així ho ha expressat- el
plantejament que tenen els empresaris sobre aquestes qüestions.
També tot això junt al fet de jornades, pràcticament si sumàvem
les hores que se'ns deia que es feien durant els mesos de juliol,
agost i setembre, ens trobàvem que de descans, quedaven tres
o quatre hores diàries, és a dir que jornades, això incomplint no
ja la normativa de transport, sinó la normativa mateixa de
l'Estatut dels Treballadors. Clar, això ens va preocupar, ens va
alarmar fins i tot en certa manera, i per mor d'això vàrem
demanar la compareixença per veure quines qüestions hi ha.
Així ho ha fet, i li agraïm la sinceritat amb la qual ha parlat.

I també llavors un dels motius que des de la seva òptica
dóna és el de l'excés d'oferta. Jo sé que a vegades s'ha plantejat
la qüestió de la possibilitat de llevar alguna de les limitacions
existents en aquests moments en els vehicles d'aquí per poder
sortir cap a la península, és a dir per poder fer qualque viatge a
la península. Em consta també que en relació amb aquesta
qüestió no hi ha unanimitat entre els empresaris mateixos.
M'agradaria que ens pogués dir una mica quina és la seva visió
d'aquest tema, i si això podria ser una mesura o una possibilitat
que fes que aquest excés d'oferta que hi ha no es concentràs a
dins la nostra comunitat autònoma, sinó que hi hagués més
possibilitat de competitivitat. Per ventura podria ser una
solució. Ens agradaria saber què pensa vostè sobre aquesta
qüestió, i agrair-li una vegada més la sinceritat amb la qual ha
parlat. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PRESIDENT DE L'ASSOCIACIÓ DE
TRANSPORTISTES DE LA PIMEM (Miquel Ferrer i Castell):

Jo per ventura tornaré a repetir el mateix. El tacògraf per a
mi és una eina que a molts els fa nosa, però atura, o podria
aturar, que hi hagués abusos; i si un només pot fer nou hores de
feina, només en cobrarà nou, però si en pot fer 18, ja li lleva
moltes despeses, i l'alleugera poder ser més competitiu que els
altres. És així de clar: Si a un conductor el pots obligar a fer 18
hores, aquell vehicle et rendirà per 18 hores, no et rendirà per
9; però si estàs obligat a fer-ne 8, o hauràs de pujar preus o
hauràs de tancar, una de dues. Això jo ho entenc així, i sé que
em tir terra a damunt, perquè n'hi haurà molts que em podran
criticar en aquest cas, però ho entenc així.

Per on es perd? Solen dir que l'animal arriba fins a on la
corda li dóna; nosaltres ens anam fins aquí on ens deixen. I
per ventura som massa clar; jo ho entenc així. Si es
controlava, i està legislat així com es pot controlar; hi ha
màquines que poden llegir els discos de tota una jornada
d'un conductor, encara que n'hagi emprat deu, de discos. Ell
la màquina al final del dia dirà "aquest conductor només ha
descansat quatre hores", o "n'ha descansades deu", o el que
sigui. Aquestes màquines llegeixen el funcionament
d'aquests aparells. I si em permeten, com a anècdota, que les
sancions per aquest cas són molt rostides, jo vaig tenir un
aparell que va tenir simplement el rellotge que es va aturar,
i quan vaig anar a reparar-lo no varen tenir un tacògraf igual
per substituir; la qüestió que el mecànic me'l va desfer, va
mirar el que hi havia, va veure que era una beneiteria, el
rellotge, va tornar a posar el rellotge en marxa i me'l va
posar. Però se li va oblidar posar-me dos precintes, i al cap
de mig any em va aturar la guàrdia civil, em va fer obrir el
tacògraf, va veure que el tacògraf no anava precintat així
com tocava, i per cada precinte que li faltava, que eren dos,
em varen posar 50.000 pessetes de multa, que aquest
servidor (...) pagar. Per tant, està ben clar així com està
legislat; i per nosaltres es tirar-nos terra damunt moltes
vegades, però jo pens que és un manera de controlar abusos;
i crec que si l'administració hi vol posar interès, crec que hi
ha manera d'aturar aquests abusos.

Llavors, torn a repetir, no és just que un conductor ha de
fer 18 hores per guanyar un jornal, no és just això tampoc.
Que la culpa la té perquè al patró li tiren els preus en terra
i ell ha d'obligar a haver de fer doble jornada per poder
cobrar-ne una? Tot això és així de clar.

Si em permet, el que vàrem parlar amb vostè quan era
president, de poder sortir a la península amb els nostres
camions, i a Europa, perquè estam aturats per anar a fer
transports a Europa perquè ens falta una targeta que ens
habiliti, ens doni permís per anar de Barcelona a la frontera,
simplement; no tenim per fer aquest trajecte. I a damunt la
LOT i el reglament que la desenvolupa, es preveu que
Balears i Canàries, així com tenen Ceuta i Melilla, que ho
varen tenir quan es va fer el decret de transports, poden tenir
un règim especial, que un camió carregat pot sortir de les
Illes i anar a qualsevol punt de la Comunitat Europea -la
Comunitat Europea no ens atura més que aquests 30
quilòmetres, o 40 o 50 que falten per arribar a la frontera- a
qualsevol punt de la península amb mercaderia de les Illes,
i anar a carregar a qualsevol punt de la península amb
mercaderia cap a les Illes també. El reglament diu que la
Comunitat ho havia de sol•licitar, i que llavors havia de
passar pel Comitè Nacional de Transports, i una de les coses
de què vàrem parlar quan vostè era president era de tornar
a posar en marxa això. El que hi havia era un malentès,
perquè les patronals de les Illes estam d'acord i ho hem
signat totes dues, que ens exigeix el Ministeri de Transports
que totes les targetes de transports que nosaltres tenim, que
són les mateixes que tenen de transport local, que tenen un
radi d'acció de 100 quilòmetres, que totes aquestes targetes
amb transport local que puguin arribar a un moll, que
puguin embarcar un camió, puguin venir a Balears carregats
i anar-se'n carregats; i nosaltres entenem que això és una
desproporció brutal, si nosaltres enviam 50 camions a la
península a fer transports, d'allà en vendran 5.000 cap aquí.
Per tant, no pot ser, ens estimam afluixar-nos de poder anar
a fer transport a la península, que no que aquests 5.000
puguin venir aquí, perquè així encara serà molt pitjor.
Nosaltres fins i tot li vàrem proposar al Ministeri que a unes
empreses amb un determinat nombre de vehicles, que se'ns
donàs una targeta o uns permisos per poder fer aquest
transport, i pareix que la cosa no va per aquí, i ens diuen que
si volem això hem d'admetre que els altres també puguin
venir aquí; i francament avui en dia estam que ens afluixam
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perquè els altres no venguin aquí, perquè ja està bé el transport
com està aquí, i només faltaria que encara els de la península
venguessin aquí i ens el matassin més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Ferrer. Concluida la comparecencia del
Sr. Ferrer, le agradecemos su presencia y su intervención ante
esta comisión, y pasaremos a la siguiente comparecencia.
Muchas gracias.

II.2) Compareixença del. Sr. Josep Maria Blay i Martí,
president de l'Associació de Transportistes de la CAEB.

Tomen asiento, por favor, señoras y señores diputados.
Continuamos con la comisión, y comparece ante ella don José
María Blay i Martí, el presidente de la Asociación de
Transportistas de la CAEB, al objeto de informar a la comisión
sobre las cuestiones pertinentes del propio fin que esta
comisión tiene por estudio, que es la siniestralidad en las
carreteras y vías urbanas de Baleares. Después de su
intervención los diputados portavoces de los grupos
parlamentarios le formularán preguntas, observaciones que
tengan a bien hacer, y usted las contestará en la medida que
considere también oportuna. Por tanto, tiene la palabra.

EL SR. PRESIDENT DE L'ASSOCIACIÓ DE
TRANSPORTISTES DE LA CAEB (Josep Maria Blay i
Martí):

Buenas tardes. Quiero decir primero que estoy agradecido
y es para mi un honor poder venir a esta casa a dar mi opinión.
Muchas gracias.

(...) gran parte de nuestra estructura viaria permanece en las
mismas condiciones que hace 15 años, o sea, muchas carreteras,
incluso puedo decir que la mayoría de las que son turísticas,
están igual o casi igual que hace muchos años. Entonces esto yo
pienso que puede ser uno de los motivos por los cuales puede
haber con más facilidad accidentes.

El parque móvil se ha multiplicado por tres o por cuatro, lo
cual lógicamente nos lleva a la posibilidad de (...) en el número
de accidentes. También hay un problema añadido, y es que los
flujos de circulación de ese parque de vehículos
desproporcionado con la red viaria tiene además la
característica de concentrarse en épocas determinadas del año,
lo cual aumenta todavía el tráfico de manera más
desproporcionada, incluso ya no sólo en épocas, sino en días
concretos y en horas concretas, lo cual quiere decir que esta
desproporción que hay entre parque móvil y red viaria todavía
es más acentuada en unos días punta, por decirlo de alguna
forma, y en unas horas punta también.

Todavía quedan también algunos puntos negros, aunque
hay que reconocer que muchos de los que había
anteriormente se han mejorado o bien se han eliminado,
pero aun nos quedan bastantes.

Realizando un poco de clasificación de transporte
deberíamos diferenciar lo que es transporte pesado, que
comprende camiones y autocares, y transporte ligero, que
puede ser taxis, vehículos de alquiler, vehículos particulares
y motocicletas. Si analizamos un poco estas modalidades,
observaremos que todas ellas en pocos años han sufrido un
incremento muy fuerte, quizás podríamos resaltar como
especialmente fuerte el crecimiento del capítulo de coches
de alquiler. A partir de diferentes estadísticas, y atendiendo
a las pólizas de las compañías aseguradoras, podemos
constatar que el mayor porcentaje corresponde a coches y
motocicletas particulares, o conductores de edad temprana.
Esto creo que está bastante claro, puesto que las compañías
de seguros acostumbran a cargar bastante más dinero en las
primas de las pólizas con gente que hace poco tiempo que
tiene el carnet o gente joven; luego van aminorando
económicamente, lo cual quiere decir que la sinistralidad
proviene más de este sector.

Como presidente de la Federación Empresarial de
Transporte, me gustaría profundizar algo más en lo que se
refiere al transporte profesional. Contamos en Baleares con
una flota de camiones superior a las 4.000 unidades, me
refiero a los transportes públicos, aparte de los privados,
entre ligeros y pesados; alrededor de 1.500 en autocares, y
cercano a los 2.000 en taxis.

En cuanto a los camiones deberíamos decir que en la
parte posterior llevan una barra antiempotramiento para
evitar daños mayores si reciben algún golpe en la parte
trasera, al tiempo que los adelantos técnicos en ABS, frenos
eléctricos, etcétera, colocan su grano de arena para dar
mayor seguridad al transporte. Por otro lado, la Comunidad
Económica Europea está estudiando la posibilidad de
implantar el cinturón de seguridad en todas las butacas
como medida de seguridad extra. Actualmente parte de
nuestra flota incorpora el cinturón.

El parque de autocares se va mejorando año a año,
incorporando todas estas novedades, renovándose
constantemente, con lo cual podemos decir que la seguridad
en autocares está en un porcentaje óptimo. Existen estudios
comparativos entre accidentes de aviación, trenes y
autocares, los cuales indican claramente que el porcentaje
de sinistralidad más bajo es el de los autocares, siendo
superior el de aviación y muy superior el de trenes.
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También es cierto que desgraciadamente ya estamos
acostumbrados a la noticia de que durante los fines de semana
haya 20 o 30 muertos en las carreteras españolas, a lo cual llega
un momento en el que casi no prestamos atención, y en cambio
precisamente debido a los poquísimos accidentes que se
producen en autocares son noticia en todos los medios de
comunicación durante varios días, y ello hace que resulten
mucho más. Lo que quiero decir con esto -no sé si me
expresado bien- es que es muy lamentable que haya en los fines
de semana en las carreteras españolas 15, 20 o 30 muertos; pero
como lo oímos casi cada semana, aunque no queramos, nos
sabe mal, pero llega un momento en que es habitual oírlo. En
cambio pasa un accidente con un autocar, son muy pocos, pero
cuando pasa es mucho más espectacular, nos enteramos mucho
más, precisamente porque hay pocos.

Si nos referimos al factor humano, generalmente
desvirtuado por alguna central sindical, que lógicamente no
puede hablar bien de la patronal, pues dejaría de cumplir su
misión, debemos decir que existe una legislación y unos
mecanismos de control que dan pie a la autoridad competente,
de la conselleria de transportes, para que en caso de que no se
cumpla la legislación sancionen dichas infracciones con las
correspondientes multas, que no son precisamente bajas, que no
son precisamente bajas, puesto que oscilan entre las 250.000
pesetas y el medio millón cada una.

De todas formas, no hemos de olvidar que el tipo de
conducción en estas islas es totalmente diferente al de cualquier
país de la Comunidad Europea debido a dos temas, a saber: La
extensión geográfica de las islas y su (...) de transporte
totalmente receptivo. Todos sabemos que la distancia máxima
de esta isla es de 70 kilómetros aproximadamente, lo cual nos
puede dar idea exacta del tiempo máximo de conducción
continua. Y hemos de distinguir lo que es tiempo de
conducción efectivo y tiempo de espera, los cuales son
generalmente de larga duración, por lo cual el cansancio y el
estrés de la conducción es bajo.

Quisiera aclarar un punto, y es que algún sindicato
argumenta que los conductores son forzados a trabajar muchas
horas, lo cual rebatimos con sus propios argumentos, puesto
que si ellos mismos reconocen que el volumen de eventuales es
únicamente un 10%, en el supuesto de que eso fuera verdad,
sólo afectaría a ese teórico 10%, no a todo el sector,
lógicamente.

Por otro lado es sabido de todos que cuando las centrales
sindicales realmente desean algo lo consiguen, pues en algunas
ocasiones, desgraciadamente, nos lo han demostrado. A pesar
de que tenemos un tipo de trabajo bastante difícil de realizar,
debido al aeropuerto de Palma de Mallorca, en el cual nos
encontramos con vuelos retrasados, con tiempos largos de
entrega de maletas a los clientes, y en general retraso de todo
el conjunto, a pesar de todo eso las normas establecidas se están
cumpliendo, aunque siempre cabe la excepción  por necesidad
del servicio, que confirma la regla. 

Por todo lo anteriormente expuesto reitero la creencia de
que los problemas que básicamente existen son de
insuficiencia de red viaria, de accidentes en vehículos y
motocicletas de particulares, sobre todo de personas
jóvenes, con poca experiencia en la conducción, amén de
los casos de conducción bajo efectos alcohólicos y drogas.

Espero no haberles aburrido mucho, y piensen que he
dado mi opinión sinceramente. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Blay. ¿Grupos parlamentarios que
quieren intervenir? Sr. Grosske, portavoz del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Vull agrair al
compareixent la seva presència en aquesta comissió.
Realment les versions que arriben a aquesta comissió sobre
determinats temes són variades, i fins i tot contraposades, la
qual cosa supòs que dificultarà l'elaboració de les pertinents
conclusions. En qualsevol cas, crec que és interessant
aprofundir en cadascuna de les opinions, i jo en aquest sentit
li volia fer al compareixent una sèrie de preguntes.

Vostè ha assenyalat l'estructura viària com una de les
causes de la sinistrabilitat en carretera. L'estructura viària,
vostè diria que són unes carreteres ben mantingudes, les
carreteres de les Illes Balears, a nivell d'asfaltat, de
manteniment, de senyalització?, són carreteres ben
senyalitzades, o es podria millorar en aquest aspecte? En
aquests punts negres que reiteradament apareixen a les
estadístiques, vostè pensa que amb reformes relativament
puntuals i modestes, de la senyalització, a la millor amb una
rotonda, un desviament, etc., seria suficient per evitar
aquesta sinistrabilitat?, la que es produeix en aquests punts
negres. En tot cas, en aquests temes, on troba vostè que hi
ha una major deficiència de l'estructura viària que pot influir
en la sinistrabilitat?

Segona qüestió, malgrat que vostè representi una
associació empresarial, a mi m'agradaria saber si en temes
que no són estrictament de la seva competència, és a dir,
aquesta polèmica, la qual vostè ha esmentat, amb els
sindicats, en fi, qüestions del batallar nostre de cada dia, si
vostès tenen propostes o han elaborat documents o han
reflexionat, en definitiva, sobre mesures que poguessin
adoptar les diferents administracions respecte de millorar la
sinistrabilitat, perquè, al marge de la seva condició
d'empresaris, són, en definitiva, un sector de professionals
de la carretera, és a dir, professionals de la conducció, i
vostè ha fet esment de la problemàtica que representa aquest
segment de conductors més joves, aquests conductors a la
millor de cap de setmana, aquests conductors de
motocicletes, en definitiva, es tracta de saber, maldament no
sigui una qüestió de la seva estricta competència, si tenen
fetes reflexions sobre mesures, ja sigui a la Prefectura de
Trànsit o ja siguin autoritats autonòmiques o municipals,
que podrien adoptar per millorar el tema de la sinistrabilitat,
perquè jo crec que totes les opinions, especialment les dels
professionals de la carretera, han de ser escoltades i
valorades.
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I tercera qüestió, efectivament, ja ho he dit abans, les
opinions són discrepants, vostè ha vengut a explicar una
situació on es podrien donar eventualment abusos o
incompliments de la normativa en el tema de les jornades o en
el control dels trajectes, bé, el tema dels tacògrafs, no l'ha tocat,
però, evidentment, està damunt la taula la seva possible
manipulació, i que en tot cas hi ha uns mecanismes
administratius d'inspecció que amb multes importants, com ha
dit vostè, poden posar fre als abusos; això, evidentment,
contrasta amb altres opinions que hem sentit en aquesta
comissió, a més, recentment, les quals han parlat d'una pràctica
bastant generalitzada de manipulació de tacògrafs, ens han
parlat d'incompliments generalitzats en la qüestió de les
jornades. Per tant, a mi m'agradaria saber si vostè es ratifica, no
en el fet obvi que existeixen possibilitats d'inspecció i
possibilitats de multar els infractors, sinó si, efectivament,
aquesta capacitat d'inspecció és exercida d'una manera, de
quina manera ho diria, amb zel per part de l'Administració, si
és exercida amb el desenvolupament de tota la potencialitat per
part de l'Administració o si ens trobam davant una inspecció de
to baix, a la millor per voluntat subjectiva de qui té la
responsabilitat de fer-la, a la millor per dificultats objectives de
dur endavant aquesta tasca d'inspecció. Això seria interessant
saber. Si ens trobam davant una inspecció de to alt, mitjà o
baix, en definitiva, com compleix l'Administració la seva tasca
inspectora, i segona, si aquestes infraccions vostè les valoraria
de freqüents, escasses, infreqüent, abundants, jo li demanaria
que ho digués d'una manera més precisa, en qualsevol cas, que
com ho ha dit en la seva primera intervenció. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Grosske. Para contestar, tiene la palabra el Sr.
Blay.

EL SR. PRESIDENT DE L'ASSOCIACIÓ DE
TRANSPORTISTES DE LA CAEB (Josep Maria Blay i
Martí): 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Bueno, ¿puedo hablar en
mallorquín?

EL SR. PRESIDENT:

Com vulgui.

EL SR. PRESIDENT DE L'ASSOCIACIÓ DE
TRANSPORTISTES DE LA CAEB (Josep Maria Blay i
Martí): 

Jo voldria contestar al Sr. Grosske, amb molt de gust, el
millor que sé.

Quant al primer punt, entenc que tota millora que es
pugui fer a una carretera és bona, o sigui, si es pot millorar
la senyalització, l'asfalt, la inclinació, si s'hi pot fer una
rotonda, tot és bo; que necessiten moltes coses?, jo crec que
sí. Nosaltres, contestant ja la segon pregunta, fa anys que
demanam i que diem que hi ha un problema, el problema és
que les carreteres no són d'allò més bo i grans que haurien
de ser pel trànsit que hi tenim. Jo calcul que fem uns
moviments turístics sobre 30 milions de caps a l'any, a més,
concentrats en uns mesos determinats, cosa que significa
molt trànsit. llavors, moltes carreteres s'han arreglat, s'han
millorat, n'han fet molts trossos nous, així i tot encara
pensem que encara falta molta tasca a fer-hi, i bona que
millor, i repeteixo que no és que pensi que únicament és
aquest el motiu, n'hi ha d'altres, però aquest n'és un, i
bastant important. Si les carreteres són bones i no hi ha
punts negres, ajuda molt que no hi hagi accidents.

Quant a la segona pregunta seva, vostè ha dit si hem fet
cap proposta. Nosaltres no hem fet cap proposta. Pensem
que som els usuaris de les carreteres, però no som prou
tècnics per dissenyar o per dir a quin punt on s'ha de fer
alguna cosa nova, una rotonda o us'ha de senyalitzar
qualque cosa d'una forma o una altra, jo entenc que són els
enginyers o els tècnics qui ho han de fer. El que fem
nosaltres és dir el que trobem, els problemes que tenim,
exposar-los, però creim que no estem capacitats per fer un
pla viari de Mallorca, perquè no som enginyers ni tècnics,
som professionals del transport, només.

Quant a la tercera pregunta, està molt bé, és el tema
d'ITV, del tacògraf, de la jornada, etc. Jo li vull dir un parell
de coses que abans he dit. Primerament, que els autocars,
apart de les mesures de seguretat, arcs de seguretat, frens
elèctrics, ABS, etc., hi ha una ITV que funciona,
normalment bé, els cotxes (...) que són vells, hi ha autocars
amb deu anys, dotze anys, això és perillós, no és perillós
perquè els autocars, com més edat tenen, més revisions
d'indústria passen, o sigui, que un autocar que passi dos
anys ha de passar revisió dos pics, si està bé de frens, etc.,
si és més vell, ha de passar-la fins quatre vegades a l'any, o
sigui, cada trimestres ha de ser revisat, si mecànicament està
bé de condicions o no, i si no està en condicions, no és
acceptat, s'ha d'arreglar i, si hi està, circula i és segur.



Sinistrabilitat a les carreteres i vies urbanes de les Illes Balears /  Núm. 10 / 3 d'octubre del 1997 199

El tema de jornades, jo crec que tothom és lliure de dir el
que vol, ho entenc així i m'agrada molt, però també entenc que
la premsa de dir el que vol (...), llavors, segons les publicacions,
diuen que jo he dit coses, semblants, però no iguals, s'ha de
matisar una mica, ho vull matisar. Jo he dit, i ho repeteixo, que
el transport a Palma de Mallorca és molt difícil perquè gairebé
tot gira al voltant de Palma, i ho sabem tots; hi ha un 70% de
moviments aproximadament que corresponen a entrades i
sortides de l'aeroport, què passa a l'aeroport?, l'aeroport és
preciós, molt bonic, enorme, nou, estupend, fabulós, però també
sabem que els avions porten retard igualment si la terminal és
nova o vella, també sabem que les maletes tarden a sortir, molt
menys que abans, gràcies a Déu, però tarden, que hi ha molts
retards produïts per la pròpia operativa de l'aeroport, cosa que
vol dir que és molt difícil la programació quant a temps, perquè
els temps poden variar enormement, perquè un avió pot arribar
abans o després, o arribar bé i tardar la gent a sortir de
l'aeroport dues hores o dues hores i busques, això es pot
comprovar quan vulguin, llavors això dificulta l'operació. Ara,
a pesar d'això, s'està programant i s'està operant amb una
normalitat. Hi ha previst, a més, i per ventura això és el que pot
fer una mica de punt d'unió entre la discrepància que hi ha entre
les centrals sindicals i nosaltres, que hi hagi unes hores de
descans o, en casos excepcionals, una rebaixa d'aquestes hores,
la qual cosa no vol dir que s'infringeixi la llei, sinó que s'han de
compensar després i, en alguns casos, a causa de l'aeroport
passa, però sempre passa dintre dels límits legals establerts.
Robar és prohibit, però hi ha lladres, no ho podem evitar,
suposo, llavors, que hi pugui haver una excepció, potser és
possible, a tot arreu sempre hi han excepcions, ara, justament
l'excepció confirma la regla, i la regla és que es funciona bé.
Aquesta és la meva opinió i vol saber qualque cosa més, amb
molt de gust li contestaré.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Blay. Por el Grupo Parlamentario
Nacinalista-PSM, ¿quiere intervenir? La Sra. Bover tiene la
palabra.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Agraïm al Sr. Blay i Martí la
informació que ens ha donat. Seré molt breu perquè el portaveu
d'Esquerra Unida, que m'ha precedit, ja li ha demanat un grapat
de qüestions bastant interessants, de tota manera volia incidir
que no coincideix la valoració que vostè ha fet amb la
informació que ens han passat o que ens van donar els
representants sindicals, però són dues visions complementàries
les quals nosaltres, com a diputats i diputades, el que hem de
fer és analitzar i després extreure'n conclusions.

Li vull demanar una cosa concreta, vostè ha comentat que,
en transport professional, hi ha unes 4.000 unitats. Ha fet una
petita referència al transport professional, si no ho he entès
malament, de camions.

EL SR. PRESIDENT DE L'ASSOCIACIÓ DE
TRANSPORTISTES DE LA CAEB (Josep Maria Blay i
Martí): 

De camions, 4.000.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Unes 4.000 unitats. Podria concretar l'antiguitat, en anys,
d'aquest parc mòbil, si vostè sap la mitjana d'antiguitat
d'aquest parc mòbil, i també, com a professional d'aquest
sector, què demanaria a la Conselleria de Transports,
concretament, què demanaria al conseller de Transports per
donar suport a aquest sector, vostè, com a empresari, com
a professional del transport.

També ha parlat de la ITV, de la Inspecció Tècnica de
Vehicles, i sabem també positivament que funciona molt bé
la picaresca en aquest tema, no dic al servei d'ITV, sinó
també de turismes i d'aquest sector de transport
professional. Se'ns ha comentat que a vegades es canvien
rodes de camions, d'autocars, quan han de passar la revisió,
per tant, moltes vegades hi ha aquesta picaresca, si no som
conscients de la seriositat d'aquest tema, poca cosa es pot
fer des d'aquest servei.

De tota manera, torn a agrair la informació que vostè ens
ha donat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Sr. Blay. 

EL SR. PRESIDENT DE L'ASSOCIACIÓ DE
TRANSPORTISTES DE LA CAEB (Josep Maria Blay i
Martí): 

Miri, l'antiguitat mitjana pot variar bastant, varia bastant,
en realitat, perquè un tema són camions, altre, autocars,
altre taxis. Llavors, l'antiguitat de camions possiblement és
la més alta, o sigui, és la flota més envellida, pot estar sobre
vuit o nou anys, a la millor una mica més, però repeteixo
que, apart de la picaresca, hi ha la ITV. Ara, que un fa la
picaresca de canviar les rodes, no es pot evitar que (...), això
és inevitable en tots els sectors, m'imagino. Llavors,
l'antiguitat dels autocars és una mica més moderna i cada
any avança bastant més, amb una marxa bastant ràpida, cada
vegada entren a Balears de l'ordre de 50, 60, 70 autocars
nous, cosa que vol dir que d'alguna forma es renova la flota
bastant, l'antiguitat serà més baixa, jo calculo que
aproximadament set, vuit anys. Llavors hi ha l'antiguitat
dels taxis, que són molt més joves, que està en tres, quatre
anys, aproximadament.

Quant al que nosaltres demanaríem a la conselleria, bé,
hi demanaríem moltes coses, però és com demanar als reis,
perquè podem dir que el turisme a Mallorca vengui igual el
dilluns, que el dimarts, que el dimecres, que el dijous, que
el divendres, que el dissabte i que el diumenge, i seríem tots
la mar de feliços, tothom seria feliç, em sembla, però, per
desgràcia, maldament li ho demanem, no ens ho donarà
perquè no pot, tant de bo que algú pogués fer això; apart
d'això, hi podem demanar que millori el sistema de
carreteres, que facin normes que creiem que siguin bones
per al sector i per al públic, i això és el que normalment
demanem, a més, ho fem puntualment sobre cada tema que
hi pugui haver; en general, no demanem res més que les
millors carreteres possibles i després, puntualment, de cada
tema demanam allò que (...).
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Quant a la ITV, li puc assegurar que la ITV la passa tothom,
i dic tothom perquè si no, t'agafen, o sigui, de picaresca, n'hi
pot haver, com vostè diu molt bé, potser hi hagi un senyor amb
mala voluntat que canviï les rodes, les posi noves, vaig a la
inspecció i després torni a posar les velles, però també se la
juga perquè si la Guàrdia Civil el para, li posa una multa i
també val unes quantes rodes la multa, ho pot fer, però no és
que sigui un hàbit normal, i quant a passar la ITV, jo entenc que
tothom la passa, perquè pots circular una setmana o un mes,
però t'agafen, la inspecció és forta i és dura, i t'agafen.

Si no és Trànsit, quant a altres temes de turisme, etc.,
t'agafen els inspectors de la conselleria, o sigui que estam jo
diria que molt marcats, sempre n'hi pot haver un augment, això
és clar, però crec que ja n'hi ha prou, de marcatge.

No sé si he contestat a tot el que m'ha demanat.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Blay. Por el Grupo Parlamentario
Socialista, su portavoz, el Sr. Mesquida, tiene la palabra.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gracias, Sr. Presidente. Efectivamente, la versión que
hemos oído esta tarde, o la doble versión, no coincide, y yo no
quiero ser ofensivo contra el anterior interviniente, todo lo
contrario, he tenido antes la sensación, cuando se nos explicaba
cuál era la situación, de estar ante una situación de un pirómano
que le dice al jefe de bomberos que aumente la dotación de los
efectivos contra incendios, porque lo que se ha planteado aquí
ha sido una situación, la del transporte pesado, básicamente,
donde usted afirma que son prácticas absolutamente
excepcionales y que confirman la regla de la inexistencia de la
generalización de estas prácticas pero sí que coincide la versión
dada por la patronal de la mediana y pequeña empresa y la de
los sindicatos al denunciar unas prácticas irregulares en materia
de manipulación de tacógrafos, manipulación de libro de rutas,
de exceso de horas de trabajo, de exceso de jornada laboral, en
definitiva, y lógicamente lo normal, en principio, de un
representante de la patronal es que descalifique estas prácticas
diciendo que son absolutamente excepcionales; obviamente, no
le voy a hacer la pregunta de si considera que la Administración
cumple adecuadamente su labor inspectora o reguladora,
porque lo normal es que se diga que sí, porque, si no, mañana
sale una noticia de prensa en la que se dice que la patronal
critica a la Dirección General de Transportes porque la
inspección no actúa con el suficiente rigor, así que prepárense,
porque las inspecciones a partir del día siguiente pueden ser
durísimas.

Quizás sí le haría alguna pregunta relacionada con
aspectos, en plan positivo, que pueden tener el hecho de
estar ante la presencia de un conocedor de lo que es el
transporte pesado, básicamente, y son dos temas:
Conociendo las causas de sinistralidad, de accidentes, que
se producen en el sector, ¿qué determinadas medidas se
podrían adoptar, incluso con ayuda de la Administración,
para paliarlas?, me estoy refiriendo básicamente a dos
cosas, una es la renovación de la flota, es verdad que, a
mayor antigüedad del vehículo, se producen mayores
inspecciones, pero eso no quita que haya vehículos que
están prácticamente en una situación bastante lamentable,
y hemos visto algún caso de algún autocar de viajeros que
se ha incendiado en la carretera que seguramente debía de
tener las inspecciones pasadas, eso quiere decir que, a
mayor modernidad de la flota, seguramente se incorporan
unas mayores medidas de seguridad, y después el tema que
se ha comentado muchísimas veces, cada vez que ocurre un
accidente de algún autocar se dice que las estadísticas
demuestran que el 70% de la causa de muerte en el
transporte de viajeros se produce por aplastamiento, se ha
comentado la posibilidad de que los autobuses incorporen
medidas antivuelco, entonces, me gustaría conocer su
opinión sobre el intentar que se produzca una introducción
de este tipo de medidas de seguridad, incluyendo, yo
entiendo que esto debe ser costoso para los autocares que no
disponen de ellas, previsibles o posibles ayudas de la
Administración.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Mesquida. Sr. Blay.

EL SR. PRESIDENT DE L'ASSOCIACIÓ DE
TRANSPORTISTES DE LA CAEB (Josep Maria Blay i
Martí): 

Bueno, yo quisiera decirle que me gusta mucho el agua
y poco el fuego, pero, vamos, es un simple comentario, una
pequeña broma que quería hacer.

Lo que sí le puedo asegurar es que no sé si la inspección
se lo toma en serio o si se lo toma a cachondeo, pero lo que
sí sé, y creo que muchos de ustedes habrán visto, es que esta
temporada misma en las carreteras, por la parte de Can
Picafort y por otros sitios, se han visto hasta diez autocares
parados en fila, uno detrás de otro, en inspección, además,
lo hemos criticado y creo que es una barbaridad, y estoy
cansado de decir que se deben parar todos los autocares que
se deban parar, pero siempre de uno en uno, porque no van
vacíos, dentro van clientes, a pesar de eso, se han llegado a
parar hasta diez autocares, esto se ha publicado y hay gente
que lo ha visto, en las carreteras, o sea, que la inspección
llega hasta aquí. No sé si con esto ya bata para contestarle
a su pregunta.
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En cuanto que se manipulan tacógrafos, yo le puedo
asegurar que un tacógrafo es muy difícil de manipular y, que yo
sepa, imposible de hacerlo bien, porque si se toca demasiado,
se rompe, eso lo puedo garantizar, entonces, los tacógrafos,
repito, pueden estar manipulados, que luego con los papeles no
sé qué y no sé cuánto, es otra cosa, pero un tacógrafo, ¡qué
difícil es!, y si se manipula, queda roto, y cuando vas a la
inspección, que también hay inspección para tacógrafos, tiene
que estar normal, si la policía te para por la carretera y ha sido
manipulado, lo ve, y "medio quilo", o sea, que es muy fácil de
decir, pero de verdad de verdad, yo no puedo asegurar que no
haya en Mallorca ni un solo tacógrafo que haya sido tocado,
pero le aseguro que, como práctica y hábito, en absoluto, pero
en absoluto.

En cuanto a jornadas de trabajo, vuelvo a puntualizar los
temas: Primer tema, que lo he dicho me parece antes un poco
por encima, que a veces se hacen horas extraordinarias, pero me
refiero a que las horas extraordinarias nunca son la imagen que
se está dando, que se ha dado, de que el trabajador tiene que
hacer horas extraordinarias porque tiene miedo a que lo
despidan, a que lo echen, a que no lo vuelvan a coger, etc. Mire
usted, si a un niño pequeñito que su papá le pega y se dice es
que al niño su papá le pega, me lo creo, pero si es un conjunto
de personas, un sector, con sus agentes sociales, con sus
centrales sindicales, que han demostrado más de una vez ser
fuertes, muy fuertes, y está ahí, lo sabemos todos y lo hemos
vivido todos, entonces yo no me creo que sea el miedo el que
les haga trabajar más horas de la jornada laboral, repito, y sigo
diciendo que siempre, como norma, dentro de las normas, con
las excepciones que ya hay también previstas dentro de las
normas, como cosa habitual, que a pesar de eso siempre puede
haber un caso o dos casos, claro que los puede haber, y claro
también que son cogidos, no todos, posiblemente, porque eso
sería imposible, en cualquier ramo, en cualquier situación, pero
sí muchos, y sancionados, entonces, yo he estado operando con
bastante normalidad.

En cuanto a su pregunta de qué se podría hacer para mejorar
el estado de la flota, lo cual es un deseo unánime de todos
nosotros y creo que de todo el mundo, como usted muy bien ha
dicho, sería que quizás pedir ayudas de alguna forma, más
financiaciones con un interés blando, para poder renovara
aquellas flotas o aquellas unidades más antiguas, porque, como
usted ha dicho muy bien, aunque pasen la revisión técnica, la
ITV, etc., siempre hay las viejas unidades sin los arcos de
protección antivuelco, por ejemplo, y eso es una cosa que puede
ayudar bastante. Además, hay una cosa para mi muy clara, mire
usted, si un autocar vuelca, si sencillamente vuelca en la
carretera, en una curva derrapa, vuelca, el arco este protege
mucho a los que van dentro (...), pero si un autocar cae de una
altura de cinco metros o de diez metros, el arco, por desgracia,
se chafa, no hay solución, ahora, bueno sería que pudiéramos
tener ayudas únicamente y exclusivamente para renovar
unidades viejas, además, hecho con un control absoluto y
riguroso, que fueran para que esas unidades fuesen renovadas,
etc.; eso sí sería bueno para mejorar ese tema.

También quiero decir una cosa en cuanto a medidas de
seguridad, se está estudiando a nivel europeo la puesta de
cinturones de seguridad en todas las butacas de los
autocares. Hace medio año había la tendencia europea de
instalar en todos los autocares cinturones de seguridad,
algunos de aquí los llevan, en esta isla, pero ahora parece
ser que están dudando un poco porque hay una versión que
dice que es bueno estar sujeto, porque en caso de accidente
no se sale despedido, etc., y es cierto, pero hay otra versión
que dice que cabe la posibilidad, que yo no quisiera verlo,
de un autocar volcado con todas las personas colgando del
techo hacia abajo, porque el peso de las personas más el del
chasis del autocar posiblemente ayudaría más a que se
chafaran, entonces, hay unas versiones que están
estudiando; en definitiva, de momento parece que no
aclaran si convienen o no los cinturones. Lo digo porque
una medida podría ser una ayuda para los cinturones de los
autocares, que no sería excesivamente caro y posiblemente
bueno, pero no me atrevo a decirlo porque gente que sabe
mucho más que nosotros lo está estudiando y no acaba de
definir si es mejor o es pero llevar cinturones en todas las
butacas.

Creo que he contestado a sus preguntas lo mejor que he
podido.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Blay, Por el Grupo Parlamentario
Popular, su portavoz, el diputado Sr. Cristòfol Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Vull agrair en nom del nostre
grup la compareixença del Sr. Blay. Hem vist la valoració
que fa de manera radicalment distinta de la que varen fer els
representants sindicals pel que fa a la qüestió del tacògraf i
de les jornades de feina. He de dir-li que, per mi, vostè ha
mencionat que els eventuals del sector són, com a màxim,
un 10%; també li diré que no record jo que sigui aquesta la
informació que se'ns va donar per part dels sindicats, sinó
que precisament deien que el que facilitava aquesta qüestió
d'incompliment de la jornada o d'excés de jornada era que
la gran majoria, i jo crec que ho deien així, la gran majoria
de treballadors d'aquest sector eren eventuals i que llavors
també era un sector on també es donava amb molta
freqüència, nosaltres no sabem fins quin punt, el fet que es
feia feina al mateix temps a dos llocs, és a dir, gent que no
es dedicava exclusivament a fer de conductor, sinó que a
determinats moments les empreses els enviaven a demanar
i feien feina dins aquest sector. Aquests són, realment, els
dos aspectes, la qüestió del tacògraf, de la qual se'ns va dir
que pràcticament amb un escuradents es podia manipular,
que també hi havia altres possibilitats, com emprar el
mateix paper de tabac o el cartró de les capses de tabac per
evitar que fes còpia el tacògraf, etc., vull dir que va ser una
de les qüestions que ens varen incitar, al nostre grup, a
demanar la compareixença davant aquesta comissió dels
representants dels empresaris, per saber-ne l'opinió, com
molt bé vostè ha expressat.
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També vull dir que a algunes de les..., i ara canviam una
mica de tema, a algunes de les compareixences que hi ha hagut
aquí s'ha plantejat la possibilitat, ens agradaria sabre la seva
opinió sobre això, de modificar, endurint una mica, el que són
els controls de la inspecció tècnica de vehicles, pel que fa a
autocars i camions, fins i tot també fer revisions especials per
a transports especials, com pugi ser el transport escolar, per
exemple. Ens agradaria saber què en pensa vostè, d'aquestes
possibilitats de millora, per dir-ho així, del control de la ITV o
si creu que així com es fa en aquest moment ja n'hi ha prou.
Això seria una mica el plantejament nostre. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gràcias, Sr. Diputado. Sr. Blay.

EL SR. PRESIDENT DE L'ASSOCIACIÓ DE
TRANSPORTISTES DE LA CAEB (Josep Maria Blay i
Martí): 

Bé, respecte de la seva primera pregunta, entenc que sembla
que s'ha dit que la gran majoria del sector són eventuals i una
minoria, fixos. No es que jo solament li ho digui, sinó que
propis delegats de centrals sindicals han dit, a més, es va
escriure a un lloc, que la plantilla gran gran és de fixos
discontinus, o sigui, senyors que el primer any són eventuals
però que a l'any següent ja són fixos discontinus, llavors, només
són eventuals aquells que hi entren, aquells que fan feina el
primer any, que és una minoria, perquè els altres, en passar el
segon any, ja són fixos discontinus, per tant, no eventuals, i tens
l'obligació de tornar-los a agafar, són fixos, el que passa és que
a èpoques en què hi ha poca feina, no hi ha feina, i no se'ls
agafa, i quan hi ha feina, se'ls agafa; per tant, no hi ha cap tipus
de dubte, en absolut, que els eventuals són una minoria, són els
únics treballadors que comencen a fer feina cada any, llavors,
per lògica i per estadístiques, i reconegut per centrals sindicals,
la majoria són fixos discontinus, però no eventuals.

Quant al que ha dit vostè del tacògraf, li agraesc que hi doni
idees, perquè a la millor funcionen, nosaltres no les sabem, allò
de l'escuradents i del paper de calcar, etc., gràcies, ja ho
intentaré, faré proves, a veure si va o no, no ho sabia, vaja ni jo
ni crec que ningú del sector, apart d'algun conductor, no ho sé,
(...) cada dia, però, a nivell d'empresa, dubto molt se sàpiga,
sempre dient que hi pot haver el ladrón dentro de la sociedad.

Quant a la ITV, a la inspecció tècnica per a escolars, hi ha
inspeccions, s'ha de demanar un permís especial, s'ha de tenir
una sèrie (...) especials, hi ha d'haver una pantalla darrera el
conductor, un parell de coses que es donen, que es demanen, i
no es dóna permís per a escolars si no dus aquestes coses que
et demanen i que has de portar. Per tant, jo penso que la ITV
actualment actua..., bé que és correcte el que fa en aquest tema,
i únicament, ho repeteixo, que podria demanar que d'alguna
forma els transportistes poguessin renovar aquestes unitats més
antigues, que justament n'hi ha moltes que fan col•legis, i
entenc que això és un contrasentit, o sigui, volem cotxes molt
bons per als turistes i llavors, per als col•legis,
desgraciadament, a vegades hi ha cotxes més vells, repassats
per la ITV, però, llavors, seria bo poder-los renovar, com deia
el senyor...

I més coses m'ha preguntat... Això és tot. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Blay. No hay más intervenciones.
Agradecemos de nuevo la comparecencia del Sr. Blay ante
esta comisión.

Concluido el orden del día, se levanta la sesión. Muchas
gracias.
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