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si es produeixen substitucions.

EL SR. PROHENS I VICENS:

Sí, Andreu Prohens substitueix Maria Binimelis.

EL SR. ALOMAR I MATEU:

Sí, Sr. President, Celestí Alomar substitueix Patrícia

Abascal.

Compareixença RGE núm. 4402/03, solAlicitada pel

Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Sra. Consellera de

Salut i Consum, per tal d'informar sobre la nova ubicació

del nou hospital de Son Dureta.

EL SR. PRESIDENT:

Passam idò a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui i que

consisteix en la compareixença de l’Hble. Consellera de Salut

i Consum, solAlicitada pel Govern de les Illes Balears,

mitjançant l’escrit RGE núm. 4402/2003 per tal d’exposar la

ubicació del nou hospital de Son Dureta. Assisteix la Sra. Aina

Castillo i Ferrer, Consellera de Salut i Consum, acompanyada

dels senyors: Josep Corcoll, Director General de Planificació

i Finançament; Antònia Estarellas com a Secretaria General de

la conselleria i el Sr. Sergi Bertran, Gerent de l’ib-salut. 

Per tant, té la paraula la Sra. Consellera per tal de fer

l’exposició oral sense temps.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Molt bona tarda a tothom. Comparesc avui davant d’aquesta

comissió, a petició pròpia, per explicar la nova ubicació del

nou hospital de Son Dureta a la finca de Son Espases Vell, com

a fruit també del compromís que vaig adquirir en el

començament d’aquesta legislatura de transparència i de donar

compte al Parlament de les Illes Balears de totes les actuacions

que es desenvolupen en el departament del Govern de les Illes

Balears que estic dirigint.

La compareixença d’avui, de fet, és la continuació d’una

trobada informal que vàrem tenir amb tots els grups polítics el

passat mes d’octubre i en el qual vaig exposar les 4 possibilitats

d’ubicació d’aquest nou hospital que ens va plantejar

l’Ajuntament de Palma i que també amb l’ànim de què les

coses es fessin amb el consens que d’ençà estic en aquesta

conselleria he pensat que s’ha d’obtenir per part de totes les

forces polítiques, idò vaig exposar aquestes 4 possibilitats,

esperant les aportacions que es fessin des de cada grup polític.

He de dir que he d’agrair totes les propostes, totes les

alAlegacions que es varen fer des dels distints grups polítics. I

per tant, vull explicar una vegada decidida aquesta nova

ubicació les raons que ens han duit des del Govern de les Illes

Balears i des de la Conselleria de Salut a ubicar definitivament

el nou hospital de Son Dureta a la finca de Son Espases.

De totes maneres abans de concretar aquelles explicacions

tècniques que ens han duit a ubicar el nou hospital en aquesta

finca, sí m’agradaria fer un petit plantejament de principis. Jo

crec que la finalitat darrera de totes les actuacions de qualsevol

executiu és el servei a la societat, en aquest cas a tots els

ciutadans de les Illes Balears i per això hem de pensar amb

ambició de futur. Senyors diputats, des de la Conselleria de

Salut treballam cada dia i treballarem cada dia durant aquesta

legislatura, però també estam pensant en el benestar de tots els

ciutadans en els pròxims decennis i només en aquest context es

pot entendre bé la decisió, o el plantejament de la Conselleria

de Salut de completar tota una xarxa d’infraestructures

sanitàries a les nostres Illes, per tal de poder disposar de la

xarxa més moderna dels hospitals de l’Estat espanyol.

Després de la inauguració, tot just fa uns anys, dels

hospitals de Manacor i de Son Llàtzer, ara hem d’afrontar la

conclusió dels hospitals d’Inca, de Menorca, agilitar al màxim

l’Hospital de Formentera i també el que avui ens té aquí, el nou

Hospital de Son Dureta. És un repte que tal vegada pugui

semblar fins i tot una mica ambiciós, però que crec que un

Govern eficaç i responsable no pot plantejar-se una política

sanitària rigorosa sinó compta amb unes infraestructures de

primer nivell. Els estic parlant d’hospitals que facin possible

atendre els malalts de la manera més adequada i al mateix

temps, que els professionals puguin desenvolupar el seu treball

en la major comoditat possible. I dins aquest context i dins

també aquest àmbit de transparència d’aquest Govern, jo

mateixa vaig solAlicitar aquesta compareixença, a continuació

de què el President de la comunitat, Jaume Matas, anunciés el

passat mes de novembre, concretament dia 26 de novembre,

que el nou Hospital de Son Dureta es situaria a la finca de Son

Espases de Palma, al costat de la carretera de Valldemossa.

El primer de tot que m’agradaria dir en aquesta

compareixença és fer pública la meva satisfacció perquè hem

donat la primera passa per aconseguir un compromís d’aquest

Govern i que és la construcció del nou Hospital de Son Dureta.

Però també he de dir que això ha estat gràcies a la colAlaboració

extraordinària de l’Ajuntament de Palma de Mallorca. És a dir,

això no hagués estat possible si no fos perquè des de

l’Ajuntament de Palma s’han agilitat al màxim tots els tràmits

i s’han fet totes les passes necessàries perquè nosaltres a dia

d’avui puguem tenir ubicat com indefinida la nova ubicació

d’aquest nou hospital de Palma. Per tant, vull agrair

expressament i especialment tota la feina que s’ha fet des de

l’Ajuntament de Palma i la celeritat en què s’ha fet. 

La construcció d’aquest hospital ens permetrà disposar

d’una nova i moderna estructura sanitària, evitarem als malalts

i també als professionals les innumerables molèsties que hauria

suposat efectuar la reforma prevista de l’Hospital de Son

Dureta actual. Millorarem els accessos de l’hospital de

referència de les Illes Balears i a més també recuperarem tota

una zona d’oci per a tots els ciutadans. Per altra banda el nou

hospital de referència ens permetrà introduir noves tècniques

que repercutiran en la qualitat de l’atenció a l’usuari i en aquest

sentit, tot i que després m’agradaria avançar una sèrie de

peculiaritats del nou projecte de Son Dureta, els he d’avançar

precisament perquè avançam en la qualitat de l’assistència que

l’Hospital de Son Dureta serà el mateix, però amb una petita

gran diferència i és que si bé tendrà el mateix número de llits

que l’actual, tendrà el 50% d’aquests de les habitacions que es
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facin en el nou hospital seran habitacions individuals. Per tant,

això farà que el malalt rebi una atenció de vertadera qualitat.

Dit això, passaré a explicar el procés que va seguir la

conselleria per tal d’arribar a l’elecció del solar allà on es

construirà l’hospital de referència, amb el compromís de què a

finals d’any o principis de l’any 2005 posem la primera pedra

del nou hospital de referència. La primera passa va ser a finals

de juliol, principis d’agost, quan vaig assumir el meu càrrec, va

ser convocar una reunió amb la Batlessa de l’Ajuntament de

Palma i formular una petició, precisament a l’Ajuntament,

perquè ens oferís un solar per ubicar aquest nou hospital i amb

unes característiques determinades. És a dir, era un solar que

havia de tenir una extensió aproximada de 200.000 metres

quadrats, una bona accessibilitat i que també estigués situat

prop de l’actual Hospital de Son Dureta per poder atendre la

població que té assignada. 

La segona passa va ser en el mes de setembre quan el

Tinent de Batle i Regidor Delegat d’Urbanisme i Coordinar

Municipal, Sr. Javier Rodrigo de Santos, a qui he d’agrair

especialment la celeritat en la seva funció, fa arribar a l’ib-salut

un informe allà on es plantegen 4 possibles solars perquè

l’oficina tècnica de supervisió, depenent de la subdirecció

d’obres i serveis generals del Servei de Salut de les Illes

Balears analitzés la viabilitat d’ubicar en un d’ells el nou

Hospital de Son Dureta. Aquest informe incloïa els plànols de

localització de les 4 propostes i de cada un dels solars també

s’adjuntava per separat un plànol de la superfície afectada, un

altre del Pla general d’ordenació urbana, un plànol cadastral i

un foto-plànol. 

El mes següent, a principis d’octubre, va arribar al Servei

de Salut, com a conseqüència d’aquest informe emès per

l’Ajuntament de Palma, un informe de l’equip tècnic redactor

del projecte de l’Hospital de Son Dureta, integrat pels

arquitectes senyors: Reinaldo Ruíz Yébenes i Julián Arranz

Ayuso, en els quals s’estudiava la viabilitat dels solars

proposats per l’Ajuntament de Palma. Els record que el

projecte del nou hospital serà similar al que ja va ser adjudicat

per fer la reforma per tal d’estalviar terminis. Els tècnics varen

analitzar la proposta de l’Ajuntament de Palma i cada una de

les accions que incloïa. La primera proposta era una ubicació,

que tots vostès coneixen perquè són les 4 ubicacions que els

vaig donar a conèixer a la reunió informal que vàrem mantenir

en el mes d’octubre. 

La primera proposta era la base militar General Asensio,

aquesta proposta incloïa una superfície de 236.000 metres

quadrats, amb una topologia molt accidentada, muntanyosa i

rocosa. Bé hi ha condicions tècniques que les obviaré, de totes

maneres si vostès no tenen aquest informe els puc fer arribar

còpia en qualsevol moment. Destacava que els accessos que era

una cosa important, eren a través de la sortida a Gènova des de

la via de cintura. 

La segona proposta era Son Puig d’Orfila, hi havia dos

solars, un de 99.000 metres quadrats i l’altre de 110.000 metres

quadrats. En total 209.000 metres quadrats. La topologia també

era accidentada, muntanyosa i rocosa i també tenia accés per la

via de cintura a les sortides de Gènova i Son Rapinya. En

aquest solar hi havia una servitud consistent en un vial que

dividia aquest solar precisament en dos, tenia dues línies

elèctriques aèries, un colAlector de sanejament i conduccions de

gas soterrada.

La tercera proposta era el solar de Son Espases, amb una

superfície de 210.000 metres quadrats, una topografia plana,

amb una lleugera pendent envers l’extrem sud i amb un accés

que transcorria per la sortida de Valldemossa de l’actual via de

cintura i des de la futura segona via de cintura de Palma. Estava

catalogada com a sòl rústic, classificat com agrícola ramader.

I la quarta proposta era el solar de Son Sardina, amb una

superfície de 222.000 metres quadrats, també amb una lleugera

tendència envers l’extrem sud i accés a través de la sortida de

Valldemossa de l’actual via de cintura i des de la futura segona

circumvalAlació de Palma. Quant a servitud aquest quart solar,

també estava afectat pel desdoblament de la carretera de

Valldemossa i tenia dues línies aèries elèctriques.

Aquestes eren les característiques més tècniques dels 4

solars oferts per l’Ajuntament de Palma. Com he explicat, era

important mantenir el projecte que va guanyar la reforma del

Pla director de Son Dureta que va ser adjudicat per l’anterior

equip de Govern, just haver rebut les competències en el mes

de gener del 2002, gener o febrer si no vaig equivocada. La

nostra intenció per estalviar temps perquè també som

conscients de què és una infraestructura molt necessària tan per

als professionals com per als usuaris, era preservar totes les

fases possibles per guanyar temps i també perquè el pressupost

sinó igual, com a mínim fos similar.

Fet aquest informe pels arquitectes, el Sr. Ruíz Yébenes i el

Sr. Julián Arranz, vàrem efectuar una visita d’inspecció als 4

solars proposats per l’ajuntament. Segons s’assenyala en el seu

informe, aquestes 4 alternatives poden ser estudiades des dels

següents punts de vista. Primera, les característiques dels

terrenys, és a dir, la morfologia, la topografia i l’orientació.

L’altre punt de vista a través del qual emeteren el seu informe

va ser la superfície i la capacitat per desenvolupar el teixit

hospitalari que contempla el Pla funcional del centre sanitari,

que ja fou proposat i aprovat. El tercer punt vista era

l’accessibilitat, tan important perquè un dels motius que va dur

al Partit Popular a pensar que era necessari un nou hospital

precisament era la dificultat d’accés de l’actual Hospital de Son

Dureta i era un altre punt de vista que també havien valorat en

el seu informe. I el darrer punt de vista era la capacitat de

reserva per a futurs creixements. Tots sabem que els centres

sanitaris, sobretot aquells que tenen voluntat d’estar present

molts d’anys, com és el nou Hospital de Son Dureta, el nou

hospital de referència, han de preveure que poden créixer en un

futur i per tant, era una qüestió també a tenir molt en compte.

Dit això, l’informe que varen emetre aquests tècnics, varen

concloure que de les 4 propostes de l’Ajuntament de Palma,

com ja saben tots, la proposta que reunia les millors condicions

era precisament el solar de Son Espases. S’havien valorat totes

i cada una de les alternatives, tenint en compte els punts de

vista i objectius que he enumerat. Els tècnics varen destacar

d’aquest solar l’accessibilitat, està situat a la carretera de

Valldemossa i que condueix a la Universitat de les Illes Balears

i també no s’ha d’oblidar que era una ubicació molt adequada

perquè precisament l’Hospital de Son Dureta és un hospital
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docent. També resultava idònia la seva superfície, 210.000

metres quadrats, i el fet de què no tengués servituds, a

diferència d’altres opcions que contemplava l’informe de

l’Ajuntament de Palma. Definitivament els arquitectes el mes

d’octubre varen elaborar el seu informe i el varen fer arribar a

la subdirecció d’obres i serveis del Servei de Salut de les Illes

Balears. Una vegada aquesta subdirecció va estudiar l’informe

tècnic, va proposar com a solució definitiva i com a nova

ubicació d’aquest nou hospital precisament el solar de Son

Espases, o la proposta número 3 que constava a l’informe de

l’Ajuntament de Palma. 

Després d’això en el mes de novembre el President Jaume

Matas va anunciar públicament, juntament amb la batlessa, en

el mateix Hospital de Son Dureta, amb la intenció de què fossin

els professionals els que primer coneguessin la seva nova

ubicació, l’elecció de Son Espases i varen demanar des de la

Conselleria de Salut, en data concretament de dia 28 de

novembre, que es fessin els tràmits oportuns per tal de procedir

definitivament a la cessió gratuïta d’aquest solar. És a dir, ho

varen dos dies després d’anunciar-ho públicament en el saló

d’actes de l’Hospital de Son Dureta.

I com a darrera passa dins aquest procés, ja els ho puc

avançar, és que en aquest mateix mes ja hem comunicat a

l’ajuntament el nom de les persones, dels tècnics que poden

accedir al solar, perquè així ens ho ha requerit l’ajuntament, per

tal de procedir a fer els estudis geotècnics i totes aquelles

qüestions necessàries per tal de poder avançar en la construcció

d’aquest nou hospital.

Aquest és el procés que va dur a la Conselleria de Salut i

Consum a escollir el solar de Son Espases per ubicar-hi

definitivament l’hospital de referència de la nostra comunitat.

Jo crec que avui també dins aquesta compareixença

m’agradaria exposar, dins aquest ànim de transparència, què

passarà a partir d’ara, és a dir, quins són els terminis que ens

hem fixat des de la Conselleria de Salut i des del Servei de

Salut. Dir que una vegada l’ajuntament ens hagi cedit el solar,

la propietat del solar a la Conselleria de Salut ens hem fixat un

termini de 4-5 mesos per introduir en el projecte original les

modificacions de caràcter tècnic que facin possible la seva

adaptació al nou solar de Son Espases. Després els tècnics de

l’ib-salut han de supervisar, evidentment, aquestes

modificacions i a continuació farem la licitació de les obres i si

no hi ha demores imprevistes podria ser després de l’estiu. La

intenció d’aquesta conselleria és adjudicar les obres i començar

a construir aquest nou hospital durant els primers mesos de

l’any 2005. I a partir d’aquell moment es començarà a aixecar

el nou hospital de referència, el qual tendrà especial cura de

contemplar el Pla d’humanització que estam duent endavant

des de la Conselleria de Salut i Consum, pensam que allò que

hem de fer és millorar la qualitat de l’assistència sanitària. 

I en aquest sentit, com els he avançat al començament, hi ha

una sèrie de característiques d’aquest nou projecte que sí

m’agradaria avançar, com és el nombre de llits del vell i del

nou Son Dureta seran pràcticament iguals, si bé dels 819 llits

d’internament de més de 24 hores, un total de 469 seran

individuals, és a dir, el 57,2%. Aquests 819 llits corresponen a

les unitats d’immunodeprimits, implantats, medicina i cirurgia

coronària, pediatria, UCI pediàtrica, i neoanatologia i

psiquiatria. A més s’han d’afegir altres 168 llits d’internament

de menys de 24 hores, com és el despertar postquirúrgic,

diàlisi, etcètera. Es tracta d’oferir a tots els ciutadans un

hospital de la màxima qualitat, per tant, es passarà a les

habitacions de dos o tres llits, que tots coneixem, a habitacions

d’un i de dos llits. Una comoditat que també es notarà en la

reorganització del nou hospital serà per exemple que tendrà una

mateixa àrea de l’hospital que acollirà totes les accions

crítiques, com són el bloc quirúrgic, urgències i UCI. 

També el nou Hospital de Son Dureta disposarà d’un bloc

quirúrgic amb 20 quiròfans. Però els anunciï que el propòsit,

des d’un punt de vista assistencial, és créixer en allò que és una

medicina hospitalària d’avantguarda, en la qual es donarà

prioritat a l’assistència ambulatòria dels pacients i també a

l’hospital de dia. Naturalment un altre dels aspectes que volem

potenciar és la total informatització d’aquest hospital, igual que

l’Hospital de Son Llàtzer, que com tots saben és conegut a tot

Europa com a l’únic hospital sense papers. És a dir, tots els

historials clínics de Son Dureta estaran informatitzats i

s’aplicarà la digitalització de les imatges i la telemedicina, cosa

que permetrà el treball en xarxa dels professionals dels distints

hospitals de les Illes. També tendrà un heliport. Tendrà un total

de 140.000 metres quadrats construïts i una ocupació dels

terrenys de 63.000 metres quadrats.

Per acabar simplement dir que el nou Hospital de Son

Dureta neix amb una moderna concepció de la medicina, en la

qual es pensa amb la màxima comoditat del malalt i també del

professional que hi fa feina, els quals necessiten uns espais

amples. Però també s’ha valorat, a l’hora de fer la modificació

d’aquest projecte, que aquesta obra ha de suposar el menor

impacte visual possible i per això la intenció dels arquitectes és

reduir el nombre de plantes hospitalàries previstes. El projecte

original tenia previstes 12 plantes amb una alçada de 50 metres,

el nou projecte tendrà un màxim de 9 plantes, és a dir, un

màxim de 38 metres d’alçada. Jo crec que és una bona solució,

que a més disminuirà l’impacte urbanístic final en un 25%.

També tendrà un aparcament amb una capacitat de 2.000

vehicles, dues places per llit que és la ràtio que s’utilitza en la

construcció de nous hospitals. 

I en definitiva aquestes són algunes de les característiques

més notables del nou Hospital de Son Dureta i que serà una

realitat, esper, la propera legislatura i que contribuirà a millorar

la qualitat assistencial a la nostra comunitat. Esper poder

comptar, com he dit sempre, amb el suport i el consens de tots

els grups polítics perquè crec realment que aquesta és una de

les vies per tal de poder millorar la nostra sanitat pública, que

en definitiva és l’objectiu comú, crec jo, de tots els partits

polítics.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Procedeix a la suspensió de la

sessió per un temps màxim de 45 minuts, per tal que els grups

parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes i

observacions. Per la qual cosa es demana als portaveus si volen

una suspensió de la sessió o si podem continuar? Sí, Sr. Miquel

Ramon?
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EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, demanaríem 5 minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Suspenem la sessió per 5 minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Passam ara a la intervenció dels grups parlamentaris per tal

de què aquests puguin formular preguntes o observacions. Sra.

Consellera pot contestar globalment totes les preguntes o de

forma... com vulgui.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Sr. President, per la meva part seria globalment, ho dic més

que res perquè farem més breu la comissió.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Per part del Grup Parlamentari Mixt? No hi ha

ningú. Per part del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els

Verds intervé el Sr. Diputat Miquel Ramon per un temps de 10

minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Començar per agrair la

compareixença, a solAlicitud pròpia de la consellera i la seva

voluntat de transparència i de consens. De totes maneres jo

voldria començar dient que el consens no s’aconsegueix només

dient-ho, fent proclames, sinó tractant d’escoltar altres opinions

i tenir-les en compte. Evidentment el que té la responsabilitat

de Govern ha de prendre les decisions, això no ho posam en

dubte, però si únicament s’informa però no s’escolta les

opinions dels altres grups, entenem que no es fan passes reals

a favor del consens.

Bé, nosaltres pensam que aquesta decisió de fer un nou Son

Dureta, o un nou hospital de referència de la comunitat

autònoma a un lloc diferent del que actualment està situat

l’hospital de referència, Son Dureta, obeeix més que res a una

promesa electoral, un cert electoralisme de dir que nosaltres sí

que resoldrem els problemes, farem una medicina moderna,

com es ve dient repetidament i farem un hospital que serà

absolutament nou i a un altre indret. Pensam que això no és

avançar sinó que és retrocedir. Hi havia un projecte acordat per

l’Insalud, és a dir, pel ministeri, és a dir, també pel partit polític

del qual forma part la consellera i per la Conselleria de Salut

del pacte. És un projecte que s’hauria pogut tirar endavant, amb

problemes i dificultats. 

Evidentment les obres a un hospital ja existent són

molestes, això és cert, però també tenia molts avantatges i

sobretot ens trobam amb un projecte acabat, acordat per tothom

i que es podia començar directament. Ara s’haurà de fer un

altre projecte, ho podem dir com vulguem, s’han patit retocs o

no sé què, però serà un altre projecte, un nou solar, no

disposam de solar, si entenem per solar allò que diu la Llei del

sòl, és a dir, un lloc allà on hi hagi serveis urbans i accessos. En

aquests moments hi ha una finca, allà hi havia un solar, tot això

s’haurà de fer de bell nou i s’haurà de començar aquest nou

hospital. I crec que tot això és un retard perquè la reforma de

Son Dureta, si no vaig molt equivocat, crec que no, se’n va

començar a parlar els anys 80, després hi va haver projectes de

reforma i finalment es va renunciar als projectes de reforma i

es va fer aquell projecte que en realitat suposava una

remodelació total, pràcticament un hospital nou, però en el

mateix lloc i utilitzant tota la part que es pogués utilitzar de

l’estructura de l’edifici existent. Ara entenem que tots aquests

tràmits tornen enrera i que no avançam sinó que farà que

s’allarguin les solucions. 

A més a més estam parlant d’un hospital que no sabem

encara el sistema de finançament, aquí en el debat de

pressuposts se’ns va dir que tenguéssim fe, però no sabien

explicar ben bé quin seria el sistema de finançament. En

qualsevol cas passa per un finançament privat i per tant, una

gestió privada com a mínim temporal per recuperar les

inversions i un endeutament de cara al futur. Hem de tenir en

compte que estam parlant de l’hospital de referència de tota la

comunitat, però té una doble funció perquè  serà bàsicament de

l’illa de Mallorca, però també de la resta d’illes i també tendrà

una funció més pròxima que és atendre directament la població

de l’àrea de Ponent de Mallorca.

Per tant, la ubicació és important, nosaltres pensam que la

ubicació actual de Son Dureta és immillorable, que no hi ha cap

d’aquests que tengui avantatges en relació a l’actual i posats a

dur endavant aquesta decisió, que ja dic creim que és bastant

electoralista i que no respon a les necessitats reals, en fi, és una

decisió seva si volen fer-ne un de nou a un altre lloc, creim i ja

li vàrem fer saber a la consellera, que evidentment els terrenys

del CIR-14, jo encara dic CIR-14 perquè quan em varen enviar

a servir a la pàtria es deia CIR-14, ara li diuen General Asensio,

crec, no? Bé, aquests terrenys eren els millors perquè estaven

molt pròxims a Son Dureta és una de les raons. Per tant,

qualsevol trasllat és molt més fàcil, disposen d’accessos, també

de transport públic, tot un seguit de qüestions que Son Espases

no disposa, s’haurà de fer i tot això a base de seguir colonitzant

sòl rústic agrícola-ramader, segons el Pla general.

Per altra banda és curiós, perquè quan es comença a parlar

de noves ubicacions surt com una qüestió que ni es discuteix;

jo tenc una sèrie de retalls de premsa, però alguns diaris ja no

citant tals o tals declaracions, sinó donant com un fet: “Cort

preveu la base General Asensio com a opció per al nou Son

Dureta”, “El nuevo Son Dureta podría ubicarse en la actual

base militar General Asensió”, ... Era una cosa, diguem-ne, que

era vox populi, es donava per suposat que això seria així, i no

hem vist motius reals perquè no es pogués ubicar en aquest

lloc. Tal com li vàrem fer arribar també per escrit, pensàvem

nosaltres que era, amb diferència, el millor, si és que s’optava

per fer aquest nou hospital

L’únic inconvenient que hem pogut trobar per part nostra,

hem vist unes declaracions que diuen alguna cosa així com “a

los militares no les parece bien”. Diuen que l’Exèrcit no veu

viable ubicar Son Dureta allí. Jo crec que simplement unes

manifestacions d’un membre de l’Exèrcit és poc motiu per

renunciar a aquesta ubicació, i ara que hi ha sintonia política i
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que, per exemple, sembla ser que es pot arreglar la cessió de

l’Hospital Militar de Palma, que durant la legislatura passada

no va ser possible arribar a un acord, sens dubte pensam que

s’haurien pogut fer negociacions amb el Sr. Trillo per tal

d’aconseguir que allí es poguessin dur aquestes instalAlacions.

Per altra part una qüestió. És cert que la Sra. Consellera el

mes d’octubre ens va convocar als grups parlamentaris i ens va

donar una certa informació sobre les quatre possibilitats

d’ubicacions que havia dat l’Ajuntament de Palma. Ara he de

dir que això va ser un dimarts abans del ple, i jo llavors a la

tarda em vaig reunir amb el nostre grup municipal per contar-

los les meves impressions, perquè ells des del punt de vista

municipal també tenien molt a dir i havien dit sobre ubicacions,

i sé que els vaig dir que oficialment hi havia quatre

possibilitats, que no n’hi havia cap de descartada, però que

s’havia vist d’una manera clara i evident que s’optava per

l’opció tres. Teníem fins al divendres d’aquella mateixa

setmana per donar la nostra opinió, com la vàrem fer arribar, i

quina no va ser la sorpresa que el dia següent, el dimecres, surt

a la premsa que la conselleria havia optat, efectivament per

l’opció tres, per Son Espases, o sigui que no es va tenir ni la

cortesia d’esperar que els féssim arribar les nostres opinions,

sinó que en premsa -ja dic- el dia següent a l’entrevista ja sortia

quina era l’opció decidida, cosa que evidentment uns dies o

unes setmanes després es va confirmar totalment.

Per tant és el que deia: el consens no és només reunir-se

amb l’oposició, ensenyar-li els plànols, crec que també és

escoltar les seves propostes i, evidentment, llavors decidir, però

crec que ni se’ns va escoltar, perquè allí, tal com jo intuïa i vaig

poder confirmar l’endemà, la decisió estava presa.

I per altra banda no parlaré, com a mínim en aquest

moment, de totes les irregularitats urbanístiques, possibilitats

de “pelotazo”, tots els canvis que s’han fet, geriàtric privat, i no

sé quantes altres històries de personatges molt coneguts que

podrien veure com les seves propietats es revaloritzen, però sí

que diria que al final la finca que s’adquireix per part de

l’ajuntament tampoc no és la que s’havia dit, tant l’ajuntament

com la que ens havia mostrat. Aquesta finca que aquí venia

amb el número 3 resulta que se li han menjat una part important

d’un que no ha volgut vendre, això és curiós, només s’ha

comprat allò dels que estaven disposats a vendre i a uns preus

increïbles per a sòl rústic, o sigui, amb un sobrecost

impressionant, una part que era important perquè tengués la

forma tan regular que feia que fos la millor, se li ha pegat una

mossegada important i aquesta part ja no hi és, i en canvi sí

s’ha afegit una franja estreta que no estava prevista, i que és

l’única que dóna un mínim, un mínim molt petit, de façana a

l’actual carretera de la universitat, uns pocs metres de façana.

En tot cas la façana a vials existents, ja dic, uns molts poques

metres per aquest afegit que s’ha fet a la carretera de la

universitat, i unes metres que s’han vist molt reduïts al camí

dels Reis. La resta seran accessos que s’hauran de fer en el

futur. Per tant la ubicació no és tan clara. 

Per altra banda, ja dic, a part del preu que s’ha pagat per

aquest terreny, absolutament -pensam nosaltres- injustificat i

absolutament superior als preus que es paguen per a sòls rústics

semblants, hi ha un vial que s’ha de mantenir, i la franja que

queda a l’altre costat d’aquest vial sembla ser que serà zona

verda pròxima al monestir de la Real.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Molt bé, vaig acabant. Franja de zona verda que està molt

bé una vegada que es passa a urbanitzar aquesta zona, però que

si fos rústica, agrícola, ramadera, no seria necessari comprar.

Per últim, sí, per acabar, sincerament, si li podem dir petites

modificacions o el que vulguem. Un nou projecte al qual es

rebaixen alçades, que s’ha de créixer en superfície, que té una

nova ubicació, que té una nova topografia, que té una nova

orientació, això és un nou projecte. S’ha renunciat al projecte

que estava fet i a punt de començar, i se’n tria un de nou.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Per part del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista té la paraula la Sra. Diputada Lluïsa

Mascaró per un temps de deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. Volem agrair en primer lloc la

presència de la Sra. Consellera en aquesta cambra, igualment

que la dels membres que l’acompanyen.

Faré un esment petit, perquè ja l’ha fet el company

d’Esquerra Unida, però dir que aquesta decisió de la ubicació

del solar és fruit del consens amb els grups de l’oposició crec

que és una mica agosarat. Sí que és vera que ens demanaren

l’opinió, però jo no he arribat, com a grup parlamentari, a cap

consens amb ningú, i pel que veig amb els altres grups tampoc.

Per tant, sí que ens demanaren l’opinió, però a consens no hi

hem arribat.

A mi m’agradaria anar una miqueta enrere en el temps, si

m’ho permeten, perquè crec que en primer lloc seria bastant bo,

almanco per als grups que estam a l’oposició, saber, conèixer

per quins motius aquell projecte de construcció d’un nou Son

Dureta a partir de l’actual, que va ser bo per al Partit Popular

mentre el Sr. Rodrigo de Santos, que és l’actual regidor

d’Urbanisme a l’Ajuntament de Palma, va ser el gerent de

l’INSALUD, va deixar de ser-ho en el moment en què

s’assumeixen les competències a la nostra comunitat o una mica

després, que és quan comença la campanya electoral.

M’agradaria saber quins motius varen tenir, perquè això,

aquesta motivació, aquest interès en aquest canvi de lloc és la

base de tot el que ha vengut després; aquest canvi de decisió

depèn de canviar una decisió que ja havia pres el Partit

Popular, perquè l’INSALUD en aquell moment era gestionat

pel Partit Popular.

Aquest canvi d’ubicació, aquest primer pas que dieu vós

cap a un nou Son Dureta, que sospit que sigui una primera de
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les passes cap enrere per retardar encara més aquest nou

hospital, aquest primer pas que dèieu, a més de suposar un

endarreriment en l’inici del nou hospital, ha duit associat tot un

increment de despeses molt considerable de doblers públics que

s’haguessin pogut estalviar, com per exemple el canvi de

projecte. Jo m’imagín que els tècnics que varen elaborar el

primer projecte, encara que estiguin d’acord en reformar-lo, si

se’ls va adjudicar per una cosa voldran cobrar. Canviar un

edifici que en principi havia de tenir dotze alçades, una certa

superfície i una orientació segons un solar, i que aprofitava

trossos d’un edifici que ja existia, i fer un projecte de rebaixar

a nou alçades, per tant s’hauran d’incrementar els espais,

s’haurà de canviar l’orientació, totes aquestes coses no crec que

les vulguin fer de franc. Per tant, aquí ja hi ha uns duros (...).

I per una altra banda el solar. Si s’hagués fet en el mateix

solar que estava, com que ja era propietat de l’Administració,

l’Ajuntament de Palma s’hagués pogut estalviar tots els doblers

que li ha costat aquest solar. No era necessari gastar ni un

cèntim en la compra de Son Espases, i tots sabem el preu que

s’ha pagat de Son Espases. Per tant, de Son Espases se n’ha

parlat molt, supòs que encara en parlarem més, i des de dia 14

d’octubre, en què ens vàrem reunir així, d’una manera informal,

però que ens informàreu de quines eren les possibilitats

d’ubicació del nou hospital, els diaris n’han vengut plens, de

Son Espases, de Son Dureta i de Son Cabrer, però segurament

d’aquests temes en podrem parlar més endavant.

Ara sí que volia centrar-me una miqueta en Son Espases,

perquè, a part dels inconvenients de retardar la construcció, per

altra banda tan necessària, i d’increment dels costos, vós heu

dit també que encara s’han de començar els estudis geotècnics,

per tant encara hi ha molts de temes a arreglar. No veim quins

avantatges pugui tenir aquest solar de Son Espases referent al

de Son Dureta, i si m’ho permet li llegiré un tros d’un

document que segurament reconeixerà; diu: “Las ventajas de

construir un nuevo hospital son múltiples: se evitarán las

molestias que a buen seguro causará simultanear la actividad

asistencial con la ejecución de las obras. En otras, el peligro

de infecciones que las obras conllevan a los usuarios.

Pensamos que el tiempo de construcción puede ser menor,

económicamente puede ser más rentable construir un hospital

nuevo. Podemos contar con la opinión de los profesionales

para satisfacer sus necesidades introduciendo nuevas

tecnologías. Por otro lado, cambiando la actual situación del

hospital de Son Dureta, podremos evitar el colapso que existe

en la calle Andrea Doria, intentando ubicarlo en un solar con

acceso directo desde la autopista”. Bé, llavors segueixen una

sèrie de coses. Això venia a un programa electoral del Partit

Popular d’aquestes darreres eleccions autonòmiques, que deia

La sanidad que queremos para Palma, i anava explicant tota

una sèrie de coses.

I jo, si em permet, li ho comentaré. Risc d’infeccions. Si

vostès, membres del Partit Popular, creuen que un projecte que

era inicialment del seu mateix partit o d’algunes

administracions governades pel seu mateix partit, tenia risc

d’infecció per als malalts, crec que haurien de demanar..., no

posar-ho en el programa electoral, en aquell moment demanar

a qui havia decidit que s’havia de fer el projecte, demanar

responsabilitats, i si realment era així, que hi havia aquest risc,

que siguin ells els que paguin el canvi del projecte. 

Després un temps de construcció menor. Jo sincerament

veig que es van retardant. El juliol passat s’haguessin pogut

adjudicar les obres si s’hagués continuat el projecte, i de

moment no tenim el solar, hem de refer el projecte, hem de fer

els estudis geotècnics, l’hem d’adjudicar... De moment l’inici

de la construcció es retarda. Econòmicament més rendible,

difícilment; si sumam el que costa el solar, si sumam els costos

dels nous estudis, si sumam el que costarà refer el projecte,

difícilment sortirà més rendible. 

L’opinió dels professionals. Vostè segurament sap més bé

que jo, perquè en aquell moment feia feina dins la comissió

parlamentària de Sanitat, que els tècnics es reuniren amb tots

els caps de serveis de Son Dureta per demanar la seva opinió.

I descongestionar, deia el seu programa, el carrer Andrea

Doria. Miri, això segurament és en l’única cosa amb què estic

complement d’acord, que descongestionaran Andrea Doria,

però no sé si ha pensat qui ha decidit el nou solar, com

congestionarà la carretera de Valldemossa, i a més s’hauran de

fer nous vials que no existeixen, perquè la finca de Son Cabrer,

que tots sabem qui l’ha comprada, fa frontera amb el solar de

Son Espases respecte a la carretera de Valldemossa. Per tant

s’hauran d’obrir nous vials per tenir un bon accés. Jo,

sincerament, si no fos perquè realment és un tema molt trist, a

vegades segons quines coses fan com a ganes de riure i tot. 

Dèieu vós a la vostra intervenció que hi ha tota la intenció

de servei als ciutadans, que compartim, evidentment, les

administracions són per servir als ciutadans, i hi afegiu amb

visió de futur. Nosaltres entenem, des del PSM entenem que

per decidir un canvi d’ubicació d’aquestes característiques, per

tant tenir visió de futur -pensam que és l’hospital de referència

d’aquestes illes-, aquesta decisió ha d’anar emmarcada dins tot

un mapa sanitari global, que tengui molt lligada la planificació

sanitària amb la planificació urbanística, que tengui en compte

les necessitats globals de tota la comunitat, i molt especialment

de l’illa de Mallorca i de Palma, que és allà on s’ha d’ubicar

físicament.

Crec que ha estat una equivocació, creim que, a part dels

costos, això suposarà un endarreriment, que voldríem

sincerament que no fos així, que els ciutadans no s’ho

mereixen, però temem que sigui d’aquesta manera. 

D’altra banda també ens agradaria, ja que heu dit que es

recuperarà una zona d’oci, si és que no teniu previst, l’actual

hospital i els actuals terrenys que l’envolten, dedicar-los a

algun tipus d’infraestructura com a mínim sociosanitària, que

pensam que no estam en una comunitat com per perdre

infraestructures sociosanitàries.

Després, com que vós també n’heu parlat, heu parlat de la

humanització. Dèieu que hi hauria llits individuals; jo supòs

que devíeu voler dir habitacions, perquè els llits ho són,

individuals. Darrerament a Son Dureta anaven molt plenes les

habitacions, però encara no hem sentit dir que hi hagués llits

dobles, però sí que tenc la sensació que algunes d’aquestes

habitacions que vós heu dit, si no moltes, individuals ja hi eren,

a l’antic projecte. I un pla d’humanització potser també es pot

començar des de baix, per exemple donant suport als deu

minuts que demanen a atenció primària, acostant el servei
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d’especialistes com ginecologia o oftalmologia als ciutadans

incrementant aquests serveis. Això humanitza molt la sanitat,

i evita també que molts haguem de demanar hora a dues bandes

a la vegada, i al final anam primer a la privada pagant.

I ja per acabar, com que vós demanau consens i suport, el

suport el tendreu sempre que nosaltres considerem que el vos

hem de donar, perquè així és la tasca: vós teniu responsabilitat

de governar i nosaltres d’estar a l’oposició; per tant us donarem

suport en aquelles coses que considerem que n’han de tenir, i

referent al consens tal vegada hauríem d’arribar a un consens

sobre què entenem per consens. Consens, des del nostre punt de

vista, sol significar asseure’s i arribar a acords mútuament, no

que et demanin l’opinió i després jo faig la meva i al final t’han

demanat l’opinió però et sens mínimament utilitzat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Socialista

intervé la diputada Francina Armengol per un temps de deu

minuts.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, també en nom del

Grup Parlamentari Socialista vull agrair la compareixença de

la consellera i de l’equip que l’acompanya avui capvespre. No

insistiré molt en el principi de la intervenció amb la posició del

Grup Parlamentari Socialista, que crec que és prou coneguda.

Evidentment per als ciutadans de les Illes Balears continua

essent urgent i prioritària una solució per a l’Hospital de Son

Dureta, i per tant nosaltres apostàvem clarament i continuam

apostant pel projecte que vàrem defensar la passada legislatura

des del Govern de les Illes Balears, i que continuam defensant

ara des dels escons de l’oposició. 

Ja se li ha recordat per part d’altres portaveus que m’han

precedit en l’ús de la paraula que aquell projecte de fer un nou

Son Dureta a l’actual Son Dureta també era ben vist pel Partit

Popular, fins i tot una setmana abans de les eleccions generals,

quan el ministre Romay Beccaría va anar a posar la primera

pedra, el que actualment és avui el seu gerent de l’Ib-salut

estava encantat, sortia a la premsa fent declaracions que aquell

projecte li pareixia fantàstic. A nosaltres ens continua pareixent

que és el projecte més eficient, a més curt termini i que més

seguretat i solucions pot donar als ciutadans de les Illes

Balears, amb menys costos econòmics i amb menys temps

possible.

Però, Sra. Consellera, li hem de dir amb tota franquesa que

la seva compareixença d’avui ens ha decebut profundament,

perquè vostè no es pot allunyar del que ha estat el cas de Son

Espases. El cas de Son Espases ha esdevengut un cas

d’especulació urbanística sense precedents, i jo crec que aquí

vostè havia de donar explicacions sobre el que preocupa els

ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears, que és com

gasten els doblers públics, que són de tots, les institucions que

els representen. Vostè no pot obviar de cap manera que això ha

esdevingut així per les actuacions que han fet membres del

Partit Popular i membres d’Unió Mallorca, tant des de

l’Ajuntament de Palma, com des del consell insular, com des

del Govern de les Illes Balears, i vostè ha dit que vostè ha estat

l’encarregada d’elegir quina proposta de solar creia la més

adient per al futur hospital de Son Dureta. Per tant vostè té una

responsabilitat que no pot obviar en aquesta cambra, i nosaltres

crèiem que avui ens explicaria exactament el perquè d’aquesta

situació.

I jo crec que tot el que va començar com a dubtes raonable,

de cada vegada queda més confirmat del que ha succeït amb

tota aquesta trama d’especulació urbanística a la zona de la

Real, i una dada crec que importantíssima és quan vostè ens diu

que l’Ajuntament de Palma li va fer quatre propostes de quatre

solars, i que dels quatre solars havia de considerar quin era el

més viable, nosaltres creim que això és un engany, perquè no

hi va haver mai quatre propostes viables per fer un hospital; de

les quatre propostes només hi havia un solar que pogués ser

viable, que era el de Son Espases. General Asensio vostè sap

que el Ministeri de Defensa des del principi va dir que no

cediria mai les instalAlacions per fer absolutament res, i molt

manco un hospital. El segon solar que oferia l’Ajuntament de

Palma tenia una zona protegida enmig i per tant feia inviable

qualsevol projecte d’hospital. El tercer era Son Espases. I el

quart tenia uns xalets que s’havien d’expropiar. Per tant

l’Ajuntament de Palma, Sra. Castillo, o vostè hi va caure de

peus, o tots varen confluir en el fet que s’havia de fer l’hospital

de Son Dureta a Son Espases com a decisió prèvia, sense cap

informe tècnic, sense cap informe de valoració, sense cap

informe geotècnic, sense cap informe ambiental. Era una

decisió política presa abans de tot això.

Per tant crec que queda clar que hi havia un interès, tot

d’una passades les eleccions autonòmiques i municipals, un

interès d’especulació urbanística a la zona de La Real claríssim,

i ho demostra això, que l’ajuntament es permet el luxe de dir

que hi ha quatre solars, que no hi són, que només n’hi ha un

dels quatre que aporta, que nosaltres creim que a Palma hi ha

molts més solars possibles; resulta que, Sra. Castillo, l’informe

que fa el tècnic de l’Ajuntament de Palma, el fa el mateix dia

que el president de la comunitat autònoma anuncia amb la

batlessa la ubicació del nou Son Dureta, un informe que es fa

el mateix dia, i que qui el fa és el pare de qui ha estat el

representant legal per adquirir i per fer un geriàtric privat a la

finca de Son Cabrer, com a casualitat raríssima, que confronta

amb Son Espases. 

Hi conflueixen allà una sèrie d’interessos urbanístics.

Primer, segon cinturó de Palma; de cop canvia de recorregut,

passa per damunt Son Sardina i va a desembocar devora on

vostès, mesos després, diran que s’ha de fer Son Espases.

Resulta el geriàtric privat que, com li deia, és la finca millor

ubicada perquè és la que dóna a la carretera, es demana

l’interès general i l’Ajuntament de Palma en principi no posa

cap emperò, i després, en el mateix moment, el Pla territorial

insular que està elaborant el Consell Insular de Mallorca també

du una urbanització, que es passa de la zona d’Alcúdia a la

Real, precisament també confrontant amb el lloc on vostès un

mes després diran que s’ha de fer Son Dureta, a Son Espases.

Per tant nosaltres no creim en casualitats, i veim una

confluència d’interessos d’una especulació urbanística a una

zona de Palma que val la pena protegir, perquè queden poques
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zones de l’interès patrimonial i paisatgístic com la zona del

monestir de la Real de Palma.

Com vostè sap hem demanat comissions d’investigació a

l’Ajuntament de Palma, hem duit el tema en diferents ocasions

al Consell Insular de Mallorca perquè és el que ha de donar la

qualificació urbanística als solars, i tenim demanada una

comissió d’investigació en el Parlament de les Illes Balears,

perquè creim que el primer que ha de fer un governant, Sra.

Castillo, si vol ser transparent i honest, és demostrar amb fets

als ciutadans que els seus doblers no s’han utilitzat de cap

manera que pugui ser perjudicial per als interessos de tots els

ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears.

I per acabar d’arrodonir la qüestió, resulta que l’Ajuntament

de Palma ha comprat a 27 euros el metre quadrat, 4.500 de les

antigues pessetes. Vostè, que era diputada la passada

legislatura, recordarà quan es varen adquirir per part del

Govern de les Illes Balears Aubarca i Es Verger a 100 pessetes

el metre quadrat; varen sortir diputats del Partit Popular dient

que faltaven doblers, que hi havia malversacions, hi havia tot

tipus d’acusacions contra el govern del pacte. Vostès han

comprat a 4.500 pessetes el metre quadrat, i devora, que fan el

segon cinturó, expropien a 6 euros el metre quadrat. Nosaltres

creim que perquè sigui transparent una institució el primer que

ha de fer és saber tractar tots els ciutadans i totes les ciutadanes

de les Illes Balears amb igualtat de condicions. 

Per tant, tots aquests dubtes raonables, més que raonables,

que hi ha sobre la decisió final d’ubicar el nou Son Dureta a

Son Espases, nosaltres creim que mereixen un aclariment, i

creim que avui vostè tenia l’oportunitat d’aclarir què ha succeït

amb tots aquests interessos urbanístics, que fins i tot ha hagut

de sorgir l’expedient dins l’Ajuntament de Palma oportú perquè

aclarissin què ha succeït, i vostè mateixa ha dit que vostè és la

responsable de la decisió final de quin solar s’havia d’adquirir,

i vostè ha agraït públicament al Sr. Rodrigo de Santos la

celeritat amb què ha actuat per poder fer aquest hospital a Son

Espases. Nosaltres creim que abans d’agrair totes aquestes

celeritats hauria d’estar ben segura que no hi ha hagut un

“pelotazo” urbanístic en tota regla. Per tant li aconsellam que

investigui abans d’estar tan contenta d’aquesta decisió presa.

Li deia que nosaltres continuam defensant el projecte de fer

un hospital nou a Son Dureta. A nosaltres ens agradaria, en

vista que vostè ha fet una sèrie de puntualitzacions sobre el que

pensa fer a Son Espases, crec que mereixeria una explicació a

la ciutadania de les Illes Balears que fa molts d’anys que

s’inverteix en aquest hospital que tenim de Son Dureta. L’any

2000 -em recordava la diputada Salom- només per arreglar les

façanes es varen pagar 500 milions de pessetes. El projecte que

es va fer per fer el nou Son Dureta dins el solar de Son Dureta

va costar també al voltant de 500 milions de pessetes. És un

projecte que vostè diu que s’utilitzarà per a Son Espases, però

nosaltres ho veim del tot impossible, perquè si vostè mateixa

diu que s’ha de passar de dotze plantes a nou plantes de cap

manera no pot ser el mateix projecte urbanístic, perquè més o

manco tothom que ha hagut de fer una obra sap exactament si

pot emprar els mateixos plànols per a un edifici que té a veure

un amb l’altre o no té res a veure un amb l’altre, i pel que vostè

planteja no té res a veure l’edifici urbanístic que pensen fer

amb el projecte que hi havia abans. A més també ha de saber

que el projecte de reforma de Son Dureta actual contemplava

que Son Dureta té un torrent, i per tant contemplava unes

característiques especials d’aquella reforma que no té Son

Espases, i per tant és un projecte totalment diferent. Per tant

crec que valdria la pena que ens informàs de tot aquest tema.

Ens agradaria saber si tenen projectes mediambientals. Vostè

diu que comencen a fer els projectes geotècnics. A nosaltres

ens agradaria saber quina previsió exacta tenen perquè s’acabi.

Després ens ha dit que Son Espases és una elecció correcta

per la capacitat de reserva. Ens agradaria saber exactament a

quina capacitat de reserva es refereix, perquè nosaltres creim

que la zona del monestir de la Real ha de quedar degudament

protegida. Ens agradaria saber a què es refereix exactament

quan diu això. Nosaltres hem fet en el Consell Insular de

Mallorca una proposta que tot allò quedi com a rústic protegit

i d’alt valor paisatgístic, la qual cosa, en conseqüència, aniria

en contra del que pensa el Partit Socialista. 

Després, quant a l’aparcament, ens ha dit que farien dues

places d’aparcament per llit. A nosaltres ens agradaria saber si

aquest aparcament contempla la possibilitat dels treballadors

que hi ha a Son Dureta i, per tant, de quantes places es tracta

això, perquè si són dues places per llit més els 2.000

treballadors que hi pot haver a Son Dureta, això se’ns

multiplica per moltíssim.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Sí, gràcies, Sr. President, acab en un minutet. Quant als llits

individuals, Sra. Castillo, no aporta res de nou que no aportàs

ja el projecte que es feia a Son Dureta, però li vull recordar que

els que deixa com a no individuals són els de medicina interna

i cirurgia general, que són els que tenen l’ocupació més alta i

que per tant ocupen normalment més places de l’hospital.

Crec que és important saber també el finançament d’aquest

hospital de Son Dureta, quin pressupost té, i crec que per ser

totalment transparent ens hauria de dir què hagués costat si

s’hagués fet la reforma i què costarà aquest hospital nou a les

arques de les administracions, evidentment comptant el que

suposa la compra que ha fet l’Ajuntament de Palma. I després

crec que és del tot imprescindible que ens expliqui què es farà

amb el Son Dureta vell, que es farà amb l’edifici que és de la

Seguretat Social, a veure si vostè ja ha arribat a qualque acord

perquè reverteixi a la comunitat autònoma de les Illes Balears,

i què es farà amb el solar.

I una cosa que nosaltres creim bàsica i fonamental, per això

defensam la reforma del mateix hospital de Son Dureta que hi

ha actualment: què passarà durant aquests anys amb Son Dureta

actual? Perquè, clar, els ciutadans i les ciutadanes de les Illes

Balears necessiten una atenció. Vostè, quan era la portaveu de

l’oposició en temes de salut en el Parlament de les Illes

Balears, cada mes o cada dos reclamava inversions a Son

Dureta perquè era totalment injustificat que els ciutadans

haguessin d’estar tres llits a una habitació, que haguessin de

tenir temps d’espera, que no poguessin tenir l’atenció
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adequada. En aquests moments, Sra. Castillo, vostè tres i quatre

persones per habitació; nosaltres no farem aquesta oposició

demagògica que va fer vostè, però sí que creim que és

totalment necessari que ens expliqui en quines condicions es

trobaran els ciutadans de les Illes Balears a Son Dureta actual

fins que no estigui el nou, perquè aquí poden passar uns anys,

vostè sap que seran uns anys llargs que passaran, i quines

inversions i com les pensa fer a l’Hospital de Son Dureta que

hi ha actualment.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari

Popular intervé el diputat Sr. Miquel Munar.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,

naturalment vull agrair a la consellera el seu bon gust de venir

voluntàriament i comparèixer aquí per donar les explicacions

que creu pertinents, i en aquest primer torn només glossaré

unes paraules sobre la seva intervenció, perquè sé que vós

defensareu com ningú no ho faria les vostres opinions i no

necessitau cap escuder que vós ajudi.

En qualsevol cas em dol que a les intervencions es mesclin

elements polítics amb elements tècnics i això sempre crea un

biaix de perversió absolutament malèvol. És a dir, les

valoracions polítiques sempre són respectables, les explicacions

tècniques sempre han de ser, com a mínim, veritables, s’han de

poder demostrar i s’ha de saber d’allò que es parla. Vós heu

donat una explicació tècnica, no heu donat una explicació

institucional, a vegades també barrejam institucions com si aquí

haguéssim de respondre a l’ajuntament i al consell, això és el

Parlament i aquí el Govern compareix per donar explicacions

de les seves qüestions. Parlau d’aspecte sanitari assistencial i

d’aspecte urbanístic i parlau de qüestions que són les que

interessen realment a la ciutadania i que són, quan es posarà en

marxa? Termini d’aquí a 4 o 5 mesos, aspectes tècnics, licitació

d’obres després de l’estiu, inici en els primers mesos del 2005.

Això crec que és realment allò que esperen, perquè segurament

pensaven que amb tots aquests trulls allò que farien seria

retardar, després nosaltres ens retardaríem i ens matxucarien

perquè ens hem retardat. 

Un dels primers títols de qualsevol manual polític sempre

s’ha dit que governar és gestionar prioritats i vosaltres

gestionau una prioritat que és un nou hospital de referència per

a aquesta comunitat. Els distints grups han dit que això és una

necessitat cabdal i el Govern executa, de la forma que creu, en

el nostre parer és una forma adequada. Parlau d’allò que crec

que s’ha de parlar, que els hospitals moderns no tenen res a

veure amb els hospitals de fa 40 anys, que prioritza un hospital

de dia, que es prioritza una assistència ambulatòria, parlam

d’hospital sense papers. Això són les qüestions que nosaltres

realment ens preocupaven i com que vós més o manco les heu

expressades en altres fòrums i avui encara les heu aprofundides

més, per part nostra tendreu el nostre suport, com no pot ser

d’una altra manera, però sobretot vos agraïm les vostres

explicacions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar té la paraula la Sra.

Consellera Aina Castillo.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Bé primer de tot m’agradaria dir que

he comès un error a la meva intervenció quan parlava de llits

individuals, no es que estem posant dues persones als llits en

aquests moments, sinó que ha estat una errada i efectivament

em volia referir a què allò que hi haurà en un futur a l’Hospital

de Son Dureta seria un 57% de les habitacions individual i

evidentment serà un 100% dels llits individuals. Gràcies a Déu

encara no hem hagut d’arribar a aquesta solució.

El primer de tot que m’agradaria dir és agrair el to de les

distintes intervencions per part dels distints grups polítics, tot

i que he de discrepar en menor o major grau dels distints

continguts d’aquestes intervencions. I començaré per Esquerra

Unida Sr. Ramon. Vostè ha dit que consens era escoltar, el

primer que he de dir és que jo vaig intentar arribar a un

consens, la meva intenció era arribar a un consens en una

qüestió tan important com és una nova ubicació per a un nou

hospital de referència de les Illes i d’aquesta manera i motiu

d’aquest acostament, tots els grups em varen fer arribar les

distintes propostes. Precisament perquè la decisió final va ser

diferent a les tres propostes concretes dels tres grups polítics,

vaig demanar personalment i a petició pròpia aquesta

compareixença, perquè trobava ja que havia fet aquesta passa

explicant les coses de manera absolutament transparent,

explicant l’informe de l’ajuntament, fins i tot, amb l’equip

tècnic que em va acompanyar per explicar les condicions

tècniques dels 4 solars, considerava com a mínim elegant i

bastant democràtic, comparèixer davant aquest Parlament per

explicar per què al final s’ha escollit el solar de Son Espases i

no s’havia escollit el solar de la base General Asensio, que és

la proposta que em varen fer tan el Grup d’Esquerra Unida,

com el Grup del PSM, o fer el mateix hospital tal i com estava

previst i que era la solució que va oferir el Partit Socialista. I

precisament per això som aquí avui. Tots sabem, com ha

explicat la Sra. Armengol, que hi ha hagut una sèrie de

circumstàncies posteriors que tal vegada haguessin fet pensar

que aquesta compareixença era demanada pels grups polítics i

no a petició pròpia. Jo crec que més indicació de què hi ha

bona voluntat per part d’aquest Govern i per part d’aquesta

consellera per arribar a un consens en totes aquelles qüestions

relacionades amb la sanitat, són més que evidents.

Li he de dir en aquest sentit que crec que està equivocat

quant a les dates. Quan vàrem tenir aquesta reunió el mes

d’octubre, de manera informal, aquí en el Parlament, al cap de

dos dies no va sortir que el Govern optés per la solució de Son

Espases perquè el Govern no va dir que optàvem per la solució

de Son Espases fins dia 26 de novembre quan el President

Jaume Matas ho va anunciar en el saló d’actes de l’Hospital de

Son Dureta i la seva proposta, la proposta del Grup d’Esquerra

Unida és de dia 17 d’octubre del 2003, amb registre d’entrada

del mateix dia 17 d’octubre. Per tant, jo crec que aquestes coses
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sempre les he respectades i les seguiré respectant. No va ser

una farsa intentar arribar a un consens sinó que era una voluntat

real i decidida i crec que tal vegada té un poc de confusió amb

les dates.

Dit això, explicaré per què les dues opcions alternatives

ofertes pels grups polítics no varen ser escollides. Respecte la

del PSOE, després la comentarem un poc millor, jo crec que és

evident. Nosaltres oferíem la construcció d’un nou hospital a un

altre solar, fer el mateix hospital el mateix pla director sabíem

que no era l’opció per dur endavant, entre altres coses perquè

el programa electoral del Partit Popular duia la proposta de fer

un nou hospital i per tant, ja no era una voluntat del Partit

Popular sinó que era una voluntat de tots els ciutadans de la

comunitat autònoma. Per tant, teníem aquesta obligació.

Respecte la solució de la base General Asensio, li he de dir i

vostè ho ha dit efectivament, hi ha bona sintonia amb el Govern

de Madrid, amb el Sr. Trillo, que precisament avui és a Palma

per signar l’acord de cessió de l’Hospital Militar, entre d’altres,

i això indica precisament que si no es va optar per aquesta

opció és perquè realment hi ha inconvenients importants.

L’inconvenient més important és que hi havia una reticència

per part dels militars de poder oferir aquest solar. Què passava?

Clar que haguéssim pogut parlar, però això hagués retardat

aquest projecte i nosaltres volíem agilitar al màxim la

construcció, definir la nova ubicació de l’Hospital de Son

Dureta per agilitar també al màxim la construcció i que aquest

hospital fos una realitat.

Per tant, vàrem descartar la possibilitat de la base General

Asensio per aquest motiu, perquè hagués implicat un augment

de temps i de fet no es descartava haver d’acudir a

l’expropiació en cas de què haguéssim optat per aquesta opció.

Jo crec que l’opció definitiva del solar de Son Espases, sense

haver d’anar a l’expropiació, allò que fa és precisament

accelerar els terminis de tal manera que a hores d’ara ja podem

estar fent els estudis geotècnics del solar per poder avançar

damunt el projecte. Per tant, simplement va ser aquest motiu el

que ens va du a descartar el solar de la base General Asensio,

com havia proposat Esquerra Unida i el Partit Socialista de

Mallorca.

Després vostè m’ha dit que era millor la reforma enlloc

d’un hospital nou. Bé, li he dit que era una obligació d’aquest

Govern fer un nou hospital perquè és un compromís electoral

i com tots els compromisos electorals el Partit Popular els

compleix. I també li he de dir una altra cosa, precisament

l’autonomia serveix per això, abans les qüestions sanitàries es

decidien  a Madrid, ara les decidim aquí, les decidim nosaltres.

I nosaltres pensàvem que era molt millor fer un nou hospital,

per tots els motius que la representant del PSM ha llegit, motius

de simultaniejar activitats assistencials amb execució d’obres,

no només seria una incomoditat sinó que podria dur problemes

greus. El fet de l’accessibilitat, el fet de moltíssims d’arguments

que es varen donar en el seu moment i que ens duien, encara

que teníem nosaltres la possibilitat de decidir, vàrem decidir fer

un hospital nou. Això sí, sempre amb el compromís de què els

terminis establerts es complissin i precisament jo crec, com a

mínim fins ara, no hem demostrat que això no es faci així.

Jo crec, com deia, que és una petició de tots els ciutadans

perquè ho han demostrat a les eleccions autonòmiques, però

també era una petició dels professionals. Si vostè hagués xerrat

amb els professionals de l’Hospital de Son Dureta s’hagués

donat compte que n’hi havia evidentment que pensaven que no,

però la gran majoria ens demanaven que féssim un hospital

nou. I de fet, per aquest motiu i perquè vàrem tenir contactes

sectorials amb les persones i distintes sectors, entre ells el de

sanitat i el personal de Son Dureta, vàrem concloure que en el

programa electoral hauria d’anar la construcció d’un nou

hospital. Per tant, dit això, havíem de fer un nou hospital i

l’havíem d’ubicar a qualque lloc. Sempre haurà problemes per

ubicar una infraestructura d’aquesta envergadura, com sempre

hi haurà problemes per ubicar, per exemple, un centre d’atenció

als drogodependents perquè sempre allà on toca ubicar una

infraestructura d’aquestes, un servei d’aquest tipus, sempre hi

ha els veïns que no hi estan massa d’acord i jo ho entenc. El

que passa és que ho hem d’ubicar a qualque lloc. I dins aquest

context l’Ajuntament de Palma ens va oferir els 4 solars.

Després vostè ha parlat del finançament. El tema del

finançament, ja vaig avançar a la compareixença de pressupost,

a posta no ho tornaré repetir, que la situació nostra evidentment

no era massa bona i que allò que havíem de fer per construir

aquest nou hospital, com també hauríem d’haver fet si

haguéssim fet el Pla director, perquè tampoc hi hauria doblers,

és implicar la iniciativa privada. I precisament estam en això,

estam fent els estudis oportuns perquè els he de recordar que

serà la primera vegada a tota Espanya, amb això també he de

contestar la representant del PSOE que m’ha fet la mateixa

pregunta, serà la primera vegada que es durà endavant una

infraestructura sanitària, la construcció d’un hospital a través de

la participació de la iniciativa privada a la inversió. Per tant, jo

crec que les coses s’han de fer molt bé perquè no ens volem

equivocar, no obstant els puc assegurar que no estam perdent

el temps i que ho estam duent a molt bon port.

Respecte als preus que també m’ha comentat. Jo crec que

vostès pretenen embullar i quan diuen que s’han pagat preus

desorbitats, em permeti que li digui que això no és exactament

així. Jo en aquest sentit, tot i que crec que avui he de

comparèixer per respondre de les competències que té el

Govern, perquè com deia el Sr. Munar, no hem de mesclar les

competències, sí m’he encarregat de cercar una sèrie de preus

perquè coneixent tot el procés i estant convençuda que no hi ha

hagut cap tipus de manipulació, cap tipus d’activitat irregular

per part de l’ajuntament, no entenia el motiu de la seva

denúncia i que els preus eren massa elevats. Els vull recordar

que Son Cabrer, que precisament ha sortit mencionat aquí, ha

costat 13 milions d’euros. I Son Espases que està molt més ben

ubicada i amb més metres quadrats ha costat pràcticament la

meitat, 7 milions d’euros. També li he de dir per exemple que

l’any 92 a una finca del Camí dels Reis, tots sabem que està

ben a prop, el jurat provincial d’expropiació va taxar un preu

de 16,5 euros. 10 després a una zona similar, 27 euros la veritat

és que a mi no em sembla massa exagerat. O per exemple la

finca de Ca’n Dalmau, de 7.400 metres quadrats, la junta

provincial d’expropiació va fixar el passat mes de novembre el

preu de 96,6 euros el metre quadrat. Estam parlant de 27 euros

el metre quadrat. Per tant, jo crec que també vostès aprofiten

una mica tota aquesta situació per dir que els preus són

desorbitats, quan això no és realment així. S’han pagat uns

preus normals, evidentment un solar amb aquestes condicions
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i en aquesta ubicació no és barat, però és un preu normal i un

preu de mercat. 

Crec que simplement m’ha demanat això, esper haver

contestat les seves qüestions. Vostè ha dit que no era una

modificació de projecte, que era un nou projecte. Sr. Ramon,

jo crec que vostè no coneix allò que és un projecte d’un

hospital, li puc assegurar francament que és una cosa

complicada, no és com un projecte d’una casa, com un projecte

d’un habitatge, un hospital és molt complicat i molt més un

hospital de més de 800 llits. Per tant, jo li agrairia..., de fet si

vol li faré arribar una vegada fetes les modificacions i vostè ho

compari i se’n donarà compte que les modificacions que

introduïm són una sèrie de millores, però que això no dóna, ni

molt manco, un nou projecte sinó que és el mateix projecte una

mica modificat.

A la representant del PSM, li he de dir que no he dit que

tengués el consens dels grups polítics perquè em deia que jo

havia dit això. He dit que m’agradaria poder comptar amb el

consens dels grups polítics per dur una tasca tan important com

aquesta. I simplement per què abans era bo el Pla director i en

aquest moment no ho és? Idò senzillament, ja els ho dit, vull dir

l’autonomia ens dóna la possibilitat de decidir. De fet, jo crec

recordar que altres grups polítics, el seu sense anar més enfora,

va dir a principis de legislatura que clar ells també n’haguessin

fet un de nou, però que no varen poder evitar perquè ja venia

tot fet des de Madrid. Idò no és així, ho demostra allò que

estam fent en aquests moments. Es tracta de tenir un poquet de

seny, un poquet de criteri i de saber allò que els ciutadans de

les Illes Balears necessiten. Nosaltres ara tenim la competència,

nosaltres decidirem i nosaltres farem un nou Hospital de Son

Dureta.

Els he de dir de totes maneres que fins i tot quan érem

territori INSALUD, des d’aquí es varen formular peticions per

escrit, hi ha documentació oficial, no la duc en aquests

moments, en el sentit de què volíem fer un hospital nou enlloc

d’una reforma. El Sr. Gerent del Servei de Salut que avui

m’acompanya era un d’aquelles persones que va demanar un

nou hospital. El que passa, repetesc, tu pots demanar però quan

qui decideix és un altre no pots intervenir a la decisió, pots

influir, però definir el sentit de la decisió. Es va intentar, no es

va aconseguir i per tant, es va haver de dur endavant el Pla

director. Però una vegada hi som nosaltres decidim fer un nou

hospital.

Respecte a l’increment de la despesa. Clar Sra. Mascaró,

evidentment no serà de franc, ni la modificació del projecte, ni

el solar ha estat de franc, això és així. Però si ens posam amb

aquest pla els he de dir que s’han oblidat de l’opció més barata

encara i és no fer res, podem deixar l’Hospital de Son Dureta

com està, així no ens costarà ni un duro. Però no és així, per

què? Perquè necessitam, tan els professionals com els

ciutadans, un nou Hospital de Son Dureta i una nova

infraestructura. Això ens costarà doblers? Evidentment que ens

costarà doblers, però es tracta de prioritzar. El Partit Popular,

el Govern de les Illes Balears en aquest moment prioritza la

construcció de tota una xarxa d’infraestructures, entre elles el

nou Hospital de Son Dureta, a la passada legislatura es varen

fer una sèrie de despeses i que no entraré a comentar perquè no

val la pena, però que nosaltres consideram que en aquest

moment allò que necessita la comunitat autònoma és que

prioritzem unes infraestructures sanitàries i les puguem dur

endavant. És el mateix que a l’exemple de la informatització,

ara funcionam, els professionals funcionen, però si

informatitzam tan l’Hospital de Son Dureta com els centres de

salut i tots els altres centres sanitaris que puguem construir, els

professionals funcionaran millor i els usuaris també estaran més

contents en l’atenció que rebran. Podem no fer res,

informatitzar ens costarà doblers, però també ho volem

prioritzar, perquè allò que volem és anar cap a una sanitat

pública de qualitat i això requereix un esforç.

Després també em comentava que li preocupava que això

suposés un retard en aquesta execució. Jo li he de dir que més

que un retard és un avanç perquè des del mes de gener del

2002, quan es va adjudicar el projecte guanyador, el projecte

original de la reforma de l’Hospital de Son Dureta fins el juliol

del 2003, quan jo vaig arribar a la conselleria, no s’havia tornat

a fer absolutament res, per tant, no hi havia ni un euro

pressupostat per a la reforma. Per tant, jo crec que és evident

que la voluntat no era impulsar aquesta infraestructura. Jo crec

que el fet de què haguem agafat aquesta conselleria, haguem

impulsat les infraestructures farà que aquest projecte no només

no es retardi sinó que s’impulsi i tal vegada tenim una sorpresa

i el podem acabar abans del termini en què estava programat.

Bé, després vostè em deia que trobava que havia d’anar

lligada aquesta nova construcció a la planificació de la xarxa

sanitària. M’agradaria saber per què pensa que no ho està. És

a dir, això entra dins tota una planificació d’infraestructura

sanitària a nivell de comunitat autònoma. Per tant, no sé molt

bé per què ha dit que no estava vinculada a una planificació.

Respecte a l’actual ubicació de Son Dureta, l’actual

Hospital de Son Dureta. Dir-li que en part no és una

competència meva, a mi m’agrada decidir damunt allò que són

les meves competències. L’actual solar de Son Dureta és de la

Tresoreria General de la Seguretat Social, està vinculat a un ús

sanitari i jo crec, com vostè, que podria ubicar un espai

sociosanitari. Crec que és una bona proposta i de fet jo en algun

moment ho he proposat, he dit això públicament, però crec que

això és competència més de l’ajuntament, pertany a un espai de

l’Ajuntament de Palma i en aquest cas la batlessa serà la que

decidirà, juntament amb la Tresoreria General de la Seguretat

Social el futur de l’actual Hospital de Son Dureta. Evidentment

tendrà el suport del Govern en tot allò que hagi de menester i

si podem fer un centre sociosanitari, però els he de dir que és

un espai molt ample i jo crec que també és possible complir la

promesa electoral de l’Ajuntament de Palma de donar una zona

verda al Castell de Bellver i així es farà. Com deia al principi,

les promeses electorals es compleixen i en aquest sentit

l’Ajuntament de Palma, em consta que també ho fa.

Per tant i dit això, simplement agrair la bona disposició seva

per arribar a acords, dir-li que ho hem intentat, ens hem assegut

per arribar a acords i ho seguirem intentat. Vostè ho sap perquè

era l’única representant que s’asseia a l’hora de xerrar del pacte

per la salut i de veritat que li ho agraesc perquè vostè va fer un

esforç que no li varen acompanyar els altres grups polítics i

continuarem intentant-ho. Per tant, li he d’agrair sincerament

perquè el seu grup i vostè personalment han donat mostra que
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efectivament quan parla de consens creu en ell i no fa el joc

polític en el tema de la sanitat.

I finalment respondre a la representant del PSOE. He

d’agrair, no puc deixar de dir-ho, el bon gust que han tengut tan

el Grup d’Esquerra Unida com el Grup del PSM en les seves

intervencions, de no voler mesclar o aprofitar políticament una

sèrie de circumstàncies, o més jo diria polititzar la sanitat, com

el Partit Socialista intenta, ha intentat sempre i desgraciadament

jo crec que ho seguirà intentant. Vostè em diu que jo avui havia

de comparèixer aquí per donar explicacions de Son Cabrer, de

tots els embulls que s’han format després de decidir la ubicació

de Son Espases, del Sr. Bartomeu Seguí. Idò miri Sra.

Armengol, vostès no m’han fet cap pregunta sobre aquest tema,

avui estic compareixent aquí en el Parlament a petició pròpia,

perquè absolutament convençuda de què en aquest procés no hi

ha hagut cap irregularitat i així ho demostra tota i cadascuna de

la documentació que hi ha tan a l’Ajuntament de Palma com en

el Govern de les Illes Balears. Però clar, a vostès els encanta

embullar i més a un període pre-electoral, això és molt fàcil.

Anem a ficar-ho tot dins un sac i així pareixerà que són tots

corruptes i que Son Cabrer pertany a algú, ves a saber, del

Partit Popular i que tots els del Partit Popular estan guanyant.

Vostè em digui perquè quan parla de "pelotazo" jo crec que

vostè ha de donar explicacions. Per a mi "pelotazo" és una altra

cosa que també hi podem entrar, però "pelotazo" ja em dirà

quin representant tan del Govern de les Illes Balears com de

l’Ajuntament de Palma ha sortit guanyant amb la ubicació del

nou Son Dureta a la finca de Son Espases. El que passa és que

a vostès els va bé perquè fan demagògia i pareix que hi ha

alguna cosa. Però, Sra. Armengol, i em sap greu, però no hi ha

res, a vostès, al Partit Socialista li cou que puguem dur

endavant un nou hospital de Son Dureta perquè vostès saben

que tots els ciutadans i tots els professionals és allò que volen

i també els cou, com vàrem prometre ja aquest estiu, tot just

començar la legislatura ja tenguem definit aquest solar. Jo he

sentit fins i tot que m’han qualificat de demagoga per dir que jo

a finals d’any, juntament amb la batlessa, tendríem definit el

solar. Avui el tenim, el vàrem tenir el mes de novembre i per

què? Perquè tenim ganes de construir aquest Hospital de Son

Dureta, perquè creim que és necessari aquest nou Hospital de

Son Dureta i l’hem prioritzat, tan el Sr. Rodrigo de Santos com

la batlessa, com el Sr. Jaume Matas, com aquesta consellera i

tot el seu equip han prioritzat el poder ubicar aquest nou

hospital perquè fos una realitat i no podem perdre temps. 

Jo crec que això els cou un poquet, han d’embullar, després

han d’embullar, han de cercar excuses perquè això no sembli

un èxit del Govern. No és un èxit del Govern, li he de dir Sra.

Armengol, tant de bo això hagués fruit del consens entre tots

els grups polítics. Això els ho vàrem proposar quan els

proposàvem el pacte per la salut, però vostès es varen aixecar

de la taula, o més ben dit, ja ni es varen asseure. Per tant,

nosaltres hem d’anar endavant, allò que no farem serà aturar

esperant que vostès s’asseguin a la taula i anant endavant hem

de definir el solar. Però em sap greu que els cogui i la veritat és

que m’agradaria tenir-los a prop, però per favor Sra. Armengol

no embulli i no tregui temes que no tenen res a veure amb la

nova ubicació de Son Dureta per fer pensar a la gent que aquí

hi ha un "pelotazo", o una especulació que de cap manera

existeix.

Dels 4 solars que preveia l’informe de l’Ajuntament de

Palma, tots eren possibles, no és que només fos possible Son

Espases, tots i els ho vaig explicar a la reunió, crec que vostè

no hi era present, però tots vàrem veure el nou hospital, hi

cabia i era possible la seva construcció, sinó ja no s’haguessin

ofert per part de l’ajuntament. Respecte els informes tècnics

que vostès diuen que es varen fer el mateix dia, o el dia després

de què el President Jaume Matas i jo mateix poguéssim

anunciar aquesta nova ubicació, li he de dir que l’informe

tècnic que doni la viabilitat de poder implantar el nou Hospital

de Son Dureta a un solar l’ha de fer la subdirecció d’obres del

Servei de Salut, és precisament la Conselleria de Salut la que

diu si el projecte que té la Conselleria de Salut s’adequa a

aquest solar o no, no és l’ajuntament, l’ajuntament ja ens ha

ofert 4 solars possibles. Per tant, aquest informe no és de dos

dies després, ni d’un dia després. Aquest informe, li ho he dit

al començament si no m’equivoc, és del mes d’octubre. Per

tant, no intentin enganar la gent amb aquesta dada. 

De fet li demostraré que també volen embullar, vostès

sabien que la consellera de Salut havia demanat personalment

una compareixença per explicar la nova ubicació i ni tan sols

han pogut esperar aquesta conclusió, o aquesta compareixença

i ja han demanat una comissió d’investigació. Si haguessin

actuat lleialment jo crec que haguessin esperat aquesta

compareixença i si haguéssim estat d’acord haguessin demanat

la compareixença o la comissió d’investigació i no a l’inrevés.

Per tant, jo crec que això també demostra que allò que volen és

embullar. El preu ja li ho he comentat abans, li he donat una

sèrie de preus, també ho ha criticat. Aubarca i Es Verger jo

crec que no tenen res a veure amb un solar ubicat allà on està

ubicat. No és el mateix comprar-se una casa a un lloc o a

l’altre, vostè ho sap. Per tant, jo crec que hi ha coses que no es

poden ni comparar.

Bé, vostè em tornava a xerrar de "pelotazo", m’havia dit

que no havia d’agrair al Sr. Rodrigo de Santos. Idò sí li ho he

d’agrair al Sr. Rodrigo de Santos, perquè si en el mes d’agost

ens reunim amb la batlessa i el regidor d’Urbanisme i

aconseguim que el mes d’octubre tenguem definit un nou solar

per al nou Hospital de Son Dureta, idò jo he d’agrair tan al

regidor d’Urbanisme com a la batlessa, molt especialment, la

seva celeritat, perquè al final allò que fa l’Ajuntament de Palma

és posar a l’abast del Govern un nou solar, un solar perquè

puguem fer el nou Hospital de Son Dureta. I en aquest sentit jo

només puc tenir paraules d’agraïment per a aquesta corporació,

per a l’Ajuntament de Palma i les persones que la dirigeixen i

especialment, aquelles persones que han fet possible aquestes

gestions.

Respecte al pàrking que també m’ha demanat on aparcarien

els treballadors. Dir-li que les dues places per llit és una ràtio,

és a dir, allò que no es pot fer una plaça de pàrking per a cada

treballador, això seria absurd, això és consum de territori Sra.

Armengol, vostès han de dur un discurs coherent. I després el

tema del finançament ja li he comentat, el solar actual ja li ho

he dit..., També em comentava allò de les habitacions

individuals per evitar...i em deia que jo feia demagògia la

passada legislatura quan comentava el tema dels llits X, o del
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quart llit a una habitació. Miri, a la passada legislatura amb una

taxa de grip inferior a la que tenim ara, hi havia malalts en els

passadissos i hi havia el quart llit a una habitació. Això no som

jo que ho dic, no era jo que ho deia sinó que estava constatat.

Jo li puc assegurar que en aquesta legislatura com a consellera

de Salut i aquesta campanya de grip que estam duent endavant.

Si hi ha hagut qualque quart llit a una habitació ha estat per

unes hores, mentre sortia el tercer llit, però no hi ha hagut llits

X i no hi ha hagut malalts en els passadissos perquè hem fet un

gran esforç per part dels professionals, evidentment, jo no tenc

cap mèrit en aquest sentit i per part de tot el personal del Servei

de Salut perquè no podíem xerrar la sanitat pública mentre

permetíem aquest tipus de situacions. Li puc assegurar que hem

fet un gran esforç perquè no hi hagués aquests llits X i gràcies

a Déu ho estam aconseguint.

També li he de dir, perquè hem de ser prudents, com ho

vaig ser durant tota la meva època d’oposició, la veritat és que

vaig intentar no fer mai demagògia, li he de dir que la taxa de

la grip també és baixa, jo esper que no augmenti massa i esper

poder aguantar aquesta situació. Però sí li he de dir que gràcies

a Déu amb una taxa superior a la de l’any passat, però no massa

elevada, estam podent mantenir la situació per tal de què tots

els ciutadans puguin rebre la millor assistència possible.

Dit això, al representant del Partit Popular crec que li he

contestat totes les qüestions que m’ha dit. Dir-li que pel tema

dels terminis no es preocupi, tenim un compromís molt ferm

perquè aquest hospital no es retardi i jo crec que ho estam

demostrant. Estam definint ja el solar, estam modificant el

projecte, jo esper que en qüestió de 5 mesos, com he dit a la

meva intervenció, puguem tenir la modificació del projecte i

que l’any que ve puguem començar les obres. Per tant,

moltíssimes gràcies pel seu suport. I simplement dir, com deia

al començament, crec que allò que estam fent és complir amb

una obligació que tenim i de la millor manera que sabem.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Ara per a un torn de contrarèplica,

té la paraula el Sr. Miquel Ramon, per un temps de cinc minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, diu que m’he

equivocat quan deia que dos dies després de l’intent aquell de

consens ja s’hagués fet públic; si jo havia dit dos dies després,

efectivament m’havia equivocat, crec que havia dit un dia

després. “Els tècnics s’inclinen per edificar el nou Son Dureta

a Son Tugores”, “Castillo negocia un consens amb els partits

per ubicar l’hospital”, aquesta és la conclusió després de la

reunió d’ahir, o sigui, que s’inclinen per aquest lloc. Així i tot,

nosaltres vàrem fer arribar la nostra proposta, però he de dir-li

que, sincerament, que el dia següent de veure-nos amb vostè

que surti a la premsa que ja tenen presa una decisió, ja sé que

la formalitzaren després, però a la premsa ja va sortir el dia

després.

I jo crec que, com ha dit la Sra. Armengol, no hi havia més

que una opció, no n’hi havia més que una, i jo pensava, quan

parlava la Sra. Armengol, pensava que estava exagerant una

mica, però ara vostè m’ha confirmat que tenia raó la Sra.

Armengol. I dic que pensava que estava exagerant una mica,

perquè la conclusió que vaig extreure d’aquella reunió és que

vostès havien renunciat a batallar perquè pogués ser al Quarter

General Asensio. Però és que vostè ha dit clarament que ja no

la contemplaven. Si tenim en compte que l’opció 1 no la

contemplen, perquè els militars no en són massa favorables,

l’opció 2 i la 4 són clarament inviables, efectivament, només

n’hi havia una i jo vaig treure la conclusió, que va sortir el dia

següent a la premsa, que tenien presa una decisió; però és que

ara ho ha deixat absolutament evidenciat.

Per això, tota aquesta parafernàlia de consens per explicar-

nos que ja tenen presa una decisió, crec que realment no feia

falta, de fet no fa falta, vostè pot prendre la decisió quan vulgui

i serà responsabilitat exclusiva seva, seva i del seu equip. Me

pareix molt bé, si ens agrada aplaudirem i si no ens agrada ho

criticarem, no té cap obligació de consens, però si no vol

treballar per al consens no ho publiciti. En aquest cas està clar

que ho tenien decidit, que, de fet, només hi havia una oferta

municipal i l’altre era per donar la sensació que realment

s’elegia alguna cosa, però estava decidit.

I jo crec que aquí, vostè primer ha dit que no era

competència, obligació seva entrar sobre el tema del “pelotazo

urbanístico” i aquestes qüestions, que és un tema municipal,

però després hi ha entrat. Miri, jo crec que alguna

responsabilitat en té vostè; vostè ha de saber on vol situar

l’hospital que és de referència a tota la comunitat i ha de

demanar llocs on es pugui ubicar i que responguin a les

característiques aquestes necessàries. Però si a més vostè

accepta fer aquest paperot de què hi ha una decisió presa, hi ha

una sola finca i s’adorna amb altres finques que són

absolutament inviables, ja dic, dues tècnicament inviables,

l’altra perquè els militars no la donen i no estan disposats a

batallar perquè els militars ho cedeixin, doncs jo crec que hi ha

unes responsabilitats també seves, també del Govern.

I les responsabilitats seves, jo tampoc no volia entrar massa

en el tema, però em veig també obligat a entrar-hi, no hi volia

entrar perquè hi ha altres àmbits del “pelotazo” urbanístic;

veient que sí hi ha responsabilitats seves i veient com ha estat

el tema, home, jo crec que és una miqueta greu, perquè aquí sí

que hi ha qui se’n beneficia, se’n beneficia sobre manera de les

requalificacions que es fan en aquella zona, dels canvis de

traçats que es fan en aquella zona i hi ha uns perjudicats.

L’interès públic, perquè es paga una burrada, un preu que no

està justificat, de manera ràpida per compra, ràpidament un

acord i tant ràpid que es fa així, si qualsevol propietari li dóna

una mica més del que voldria en el cas més extrem es va de

pressa, però aquí hi ha un perjudicat, que és l’interès públic; es

compren fins i tot 50.000 metres més, pagats a aquest gran

preu, que no fan falta; hi ha una edificació catalogada, que s’ha

de mantenir; hi ha un munt de coses i ja dic hi ha beneficiaris,

hi ha, estam convençuts, aquest “pelotazo urbanístico”. Que

vostè no n’ha tret profit? Esper que no, però que hi ha qui en

treu de profit sí, i que hi ha un perjudicat, que és l’interès

públic, també és absolutament cert. I a més, ho torn a dir, és

que ...

EL SR. PRESIDENT:
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Vagi acabant, Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Ja...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, han passat cinc minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Si me deixa, Sr. President, que acabi, tornam insistir en

aquesta altra cosa, és que no es va posar damunt la taula el que

s’ha comprat, el que s’ha comprat és una altra cosa, l’opció

número 3 no correspon a la que hi va haver després, és

substancialment diferent.

I per últim, Son Dureta seguirà, per desgràcia, molt de

temps fent falta aquest hospital; s’hauran de fer reformes, es

gastaran, es faran inversions públiques allà que llavor deixaran

de tenir ús i, efectivament, serà més tard que tendrem aquest

nou hospital i serà més costós.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, té la paraula la Sra. Lluïsa Mascaró, per un temps

de cinc minuts també.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. A veure, parlava del consens, al final

sí que ha demanat la Sra. Consellera consens, que li agradaria

que hi hagués consens, però al principi una servidora ha entès

que deia que aquest solar havia estat fruit del consens, i

nosaltres entenem que no.

Després, jo li voldria fer una sèrie de puntualitzacions que

ha dit que jo havia dit, que havíem dit o que el nostre partit

havia proposat, deia que el PSM havia proposat la base General

Asensio. És cert que el PSM li va dirigir una carta, dia 17

d’octubre, que no és que digués aquest solar, deia exactament

que en principi, dels quatre solars, el que ens pareixia que tenia

una millor comunicació i que implicaria un menor impacte era

aquest. Ara bé, aquest solar, com tots els altres quatre, tenen

una sèrie d’inconvenients que li relatàvem. No és que ens

decidíssim per aquest i que trobàvem que s’havien de tenir en

compte; a aquests inconvenients no ens ha contestat,

simplement s’ha decidit per un altre.

Després, me parlava de què aquesta decisió era presa a

Madrid i que l’autonomia serveix per a això, per prendre les

decisions aquí. És realment curiós que el PP, que normalment

pensa el mateix per a totes les comunitats, a un tema com

aquest justament pensem diferent de Madrid, amb la despesa

econòmica que això suposarà. És cert que l’autonomia serveix

per decidir, però quan decidir suposa, econòmicament, molta

més despesa per als ciutadans d’aquesta comunitat, perquè hem

de recordar que els doblers que vostè i tot el Govern administra

no són seus, són dels ciutadans de la comunitat, per tant de

vegades el seny recomana seguir un projecte que ja hi havia

iniciat.

Les obres, dèieu vós, insistiu, que havíeu decidit per un

hospital nou i no una reforma, el projecte era de convertir

l’actual hospital en un hospital nou, no era reformar les quatre

parets i vós ho sabeu això. Aquest era un dels temes que crec

que cal insistir.

Reconeixeu que no hi ha doblers, però sí que incrementau

els costs, ja vos ho he dit; un projecte d’uns 500 milions de

pessetes, evidentment que refer-lo en costarà molts més. I ho

dèieu vós, ho posàveu entre això o que l’opció més barata, com

si fos aquesta la dels altres, no fer res. I jo li gir a l’inrevés,

entre no fer res i gastar doblers innecessàriament hi ha una cosa

que li diuen administrar per al bé de tots els ciutadans, no d’uns

pocs.

Comparàveu preus amb altres solars. Jo no li vull parlar

gaire de Son Cabrer, nosaltres també havíem demanat la

comissió d’investigació, Son Cabrer, si no s’hagués optat per

Son Espases, no hagués valgut el que ha valgut, i vós ho sabeu

i qualsevol persona que hagi comprat un solar o conegui una

miqueta l’urbanisme dels ajuntaments ho sap això, perquè allò

era zona rústica i punt.

Què més? No enteníeu què volia dir allò de vincular la

planificació? Jo ho veig molt clar, el solar de Son Espases en

cap moment, damunt el Pla General de Palma era zona de

serveis, era una zona rústica, que jo sàpiga, no sé si ja s’ha

modificat, però és zona rústica; per tant, una zona que no és de

serveis ni per a usos sanitaris, evidentment que no està gaire

lligada la planificació sanitària, almanco de Palma, amb la

planificació urbanística i és molt necessari. Les infraestructures

sanitàries ocupen molt d’espai, creen moltes expectatives al

voltant i de vegades també certs problemes, i evidentment que

ha d’anar lligat amb la planificació urbanística. Avui en dia

l’urbanisme és quasi tan transversal com l’educació o els

serveis socials, perquè ho afecta tot; i a mi m’estranya que vos

enfadeu tant si vos parlem de coses rares o que ens estranyem

de segons quins projectes. Miri, aquest projecte és que fa olor,

vull dir, vist així, vist, i com més t’ho mires més, per tant no

vos ha d’estranyar que en vulguem parlar.

Que Son Dureta és de la Tresoreria de la Seguretat Social

ho sabem, però entenem que, com a Govern, també podríeu

tenir, si més no, una mica de diàleg i arribar a un consens amb

la Tresoreria de la Seguretat Social perquè pogués seguir

pertanyent a Salut, a la vostra conselleria, i posar-hi serveis que

realment necessitam.

I finalment, del pacte. A mi me comença a mosquejar molt

aquest pacte, sempre m’agraïu l’interès del nostre partit amb el

pacte i que jo no faig joc polític. Però ara ja ho he assumit,

aquest agraïment cap a mi es converteix a fer, perdonau-me

l’expressió, la punyeta als altres. Jo no li puc agrair la voluntat

de pacte, Sra. Consellera, a un temps li agraïa, en aquest

moment no. Dia 1 de desembre del 2003, una servidora, en

nom del meu partit, li vaig adreçar una carta a la consellera fent

tota una sèrie de consideracions sobre el pacte. A mi la

consellera no m’ha contestat, que era a qui anava adreçada, no

en tenc de contesta; a no ser que la contesta de la consellera
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sigui la proposta del portaveu del Partit Popular en el

Parlament, que ha presentat una proposició no de llei instant els

partits polítics a pactar.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

A mi hi ha tota una sèrie de consideracions, quan vostè me

parla de consens jo realment estic arribant a pensar que queda

molt guapo dir-ho moltes vegades, perquè una cosa que es

repeteix molt arriba a ser cert, els castellans tenen una dita que

diuen: “Calumnia que algo queda”, i això també serveix per a

les coses bones, si ho arriben a dir molt, com que la gent ho ha

sentit, li sona, ah, sí! I si no li afecta directament, no ho creuen.

Però jo he arribat a dubtar que vós i el vostre equip i el vostre

partit vulgui arribar a un pacte, perquè maig no veig respostes

mínimament adreçades a arribar a un consens. Per tant, de

pacte, evidentment no era el dia, però com vós l’heu tret, ja

tendrem altres moments per parlar-ne i li seguesc repetint:

tendrà el nostre suport, sempre que considerem que el té. En

temes de salut algú pot pensar que no s’ha de fer política, però

als que seiem aquí dins ens paguen precisament per ser polítics,

i a mi no me sap greu dedicar-me a la política, tot i que pareix

que és com a molt lleig. Dins la política hi haurà qualcú que

s’haurà pogut aprofitar, com a totes les professions, però

comença a ser una mica massa reiteratiu i fins i tot fomentat des

de segons quins partits que fer política és lleig, i fer política no

és lleig, jo crec que és una bona activitat...

EL SR. PRESIDENT:

Conclogui ja, Sra. Diputada.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

I bé, ho deixaré així idò. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Socialista, té

la paraula la Sra. Francina Armengol, per un temps de cinc

minuts.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sra. Consellera, intentarem anar

molts ràpids perquè els cinc minuts no donen per a molt i

m’afegesc a com acabava la Sra. Mascaró, per a nosaltres no és

un insult que ens digui que polititzem absolutament cap àrea

del Govern perquè és la nostra tasca.

M’ha paregut inadmissible, Sra. Consellera, que minimitzi

tot el tema que nosaltres li hem posat damunt la taula, que és un

tema que preocupa els ciutadans i ciutadanes, dient que

nosaltres ho deim perquè ens cou, perquè vostè es pugui penjar

una medalla; Sra. Consellera, mai tan equivocada com això.

Nosaltres li posam damunt la taula que creim que ha de seguir

endavant amb la reforma, en fer el nou Son Dureta a l’actual

solar de Son Dureta, i amb aquest projecte que nosaltres li

posam damunt les mans, perquè el projecte està fet, el pot

adjudicar amb una sèrie de mesos, faria molta més via a penjar-

se la medalla. Per tant, no hi ha cap gelosia de cap tipus, tot el

contrari, nosaltres volem un nou hospital per als ciutadans i

ciutadanes de les Illes Balears el més ràpid i evidentment que

dugui els menys costs econòmics a l’administració que vostè

gestiona. I creim que és el millor que es pot desitjar en política

sanitària per part del nostre grup i que crec que hauria de ser

compartit per part seva, que és a la que correspon gestionar

aquesta qüestió.

Però clar, vostè ens diu, ens anam a fer un nou Son Dureta

que ens costa molts més doblers i no donam cap extra als

ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears, cap extra que no

estàs posat al nou hospital de Son Dureta a l’actual solar; vostè

no dóna un plus per fer aquest canvi de direcció política, vostè

farà un nou Son Dureta, però que tendrà els mateixos serveis i

la mateixa bondat per als ciutadans que tenia fer-lo a l’actual

solar de Son Dureta, l’únic és que costarà més doblers a les

arques públiques. I afegim: donarà a guanyar molt a la gent que

ha comprat i recomprat els solars devora Son Espases, i aquesta

és una qüestió importantíssima.

I si vostè vol començar la seva intervenció dient que vol ser

transparent i que per això ve, el primer que ha de fer és donar

comptes de com gasten els doblers públics i a qui beneficien

gastant aquests doblers. I no pot obviar que dotze dies abans de

la seva decisió s’havia comprat la finca de Son Cabrer per fer

un geriàtric privat el fill, que era el representant legal, del

funcionari que va fer l’informe de l’Ajuntament de Palma que

li deia que dels quatre el millor era aquell. Això no ho pot

obviar, perquè això no és que jo ho plantegi, és que un diari, no

importa dir quin, titula: “Todas las cifras del pelotazo

urbanístico”, no ho diu na Francina Armengol ni el Grup

Parlamentari Socialista, és que ho pensa molta gent que aquí

han concorregut qüestions urbanístiques molt greus que vostè

no m’ha donat explicació a cap de les quals. Jo li he dit, Sra.

Consellera, o a vostè li ha pres el pel l’Ajuntament de Palma o

vostè es pensa que ha decidit quin solar volia, o és que era

evident, el Sr. Rodrigo de Santos ho tenia prèviament decidit

on es faria Son Dureta. I és evident, de les quatre propostes no

n’hi havia cap de viable que no fos Son Espases, Sra.

Consellera; quan l’Ajuntament li fa quatre propostes ja li diu on

l’ha de fer, ja li diu. I o vostè ha fet deixadesa de funcions de

triar el solar o li han fet empassar, Sra. Conseller, fins i tot el

Pla Territorial podia haver definit on es volia fer la

infraestructura sanitària, ningú ha opinat; s’han fet quatre

propostes, tres d’inviables i una a Son Espases. I Son Espases,

justament, ens coincideix que: variació del segon cinturó per

arribar-hi; Son Cabrer, interès general per fer un geriàtric privat

amb familiars de qui ha fet l’informe a l’Ajuntament de Palma;

una urbanització que passa d’Alcúdia a allà, a zona rústica a La

Real, i són casualitats que no quadren, Sra. Consellera, això no

s'ho creu ningú que sigui pura casualitat, perquè és una zona

rústica de Palma a protegir. I de cop hi posen un polígon allà.

Això, Sra. Consellera, no s’ho creu ningú que siguin simples

casualitats i crec que vostè hauria d’estar preocupada, perquè,

o bé ho ha decidit vostè, o bé a vostè li han fet empassar aquest

assumpte, que jo crec que no hauria d’estar tant contenta de què

li haguessin fet empassar.
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Després vostè ens diu que el preu que es paga és normal.

Què el preu que es paga és normal, Sra. Consellera? 27 euros

el metre quadrat, és una zona rústica, igual que Aubarca i Es

Verger, és igual on estigui ubicada. Si l’Ajuntament de Palma

no la requalifica, allà no s’hi pot fer més que a Aubarca i Es

Verger, i vostè ho sap. Era zona rústica, i qui li dóna valor

afegit és que l’Ajuntament de Palma vol fer la requalificació i

el consell insular hi vol fer una urbanització, però si no era un

rústic, un rústic que el normal és que fos protegit, per la zona

on està de la ciutat de Palma. I ens diu que el preu és normal,

27 euros, 4.500 pessetes és normal; 100 pessetes era una

aberració, tothom s’havia quedat doblers en el passat Govern

de les Illes Balears amb 100 pessetes el metre quadrat, i vostès

amb 4.500 resulta que el preu és normal. I m’explicarà per què

als afectats pel segon cinturó els paguen a 6 euros, zona rústica,

Son Sardina? Per què 6 euros, i 27 euros és normal a l’altre

costat. Jo crec que, Sra. Consellera, ho té mal d’explicar, i si no

sempre hi cap una administració pública, perquè vostè me posa

exemples de privats i no és el mateix; una administració pública

sempre hi cap l’expropiació, i això crec que és evidentment

clar. Per tant, si el preu no és ajustat a mercat, i no és ajustat a

mercat, si és rústic per descomptat sempre hi cap l’expropiació.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada, du sis minuts.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Sí, acab en un moment, Sr. President, faré les preguntes que

la Sra. Consellera no m’ha contestat a la seva primera

intervenció i acab tot d’una.

El finançament. Jo li he demanat exactament, Sra.

Consellera, quin cost tenia la reforma i quin cost té aquest

hospital nou, que no afegeix cap servei nou que tengués l’altre,

que quedi clar, però crec que és interessant saber què costarà a

les arques de l’administració tant la compra del solar, afegint

l’obra nova.

La capacitat de reserva que vostè ha dit que té, m’agradaria

saber a què es refereix, si pensen créixer més en sòl rústic a la

zona de La Real o no.

I sobretot Sra. Consellera, crec que necessitam saber, que

jo li he demanat la darrera pregunta perquè crec que és la més

important: aquests anys què passa amb Son Dureta? Què

pensen fer? Perquè Son Dureta té zones que necessiten

inversions ràpides i urgents, els professionals estan actuant amb

certes dificultats, els pacients estan amb dificultats per ser

atesos i necessitam durant, posem deu anys, posem sis, si vostè

vol, és igual, el que sigui, un període de temps que no hi haurà

el nou Son Dureta; que la gent haurà d’utilitzar Son Dureta vell,

i a veure quines inversions hi faran.

I, Sra. Consellera, vostè m’ha dit que sap que el solar, o

l’edifici, és de la Tresoreria de la Seguretat Social, però que

allò l’Ajuntament de Palma decidirà. Jo només li deman una

cosa, fa molts d’anys que s’inverteixen molts doblers en aquell

edifici, vostè haurà de fer unes inversions més dels doblers de

tots els ciutadans de les Illes Balears en aquell edifici fins que

estigui fet el nou, jo crec que tot això no seria acceptable que

es deixàs tirar baix per fer una simple zona verda per als

veïnats d’una zona concreta de les Illes Balears, quan aquest

hospital l’hem pagat amb tots els imposts dels ciutadans i

ciutadanes de les Illes Balears. Crec que seria bo que ens

explicàs que s’hi pensa fer.

EL SR. PRESIDENT:

Conclogui, Sra. Diputada conclogui.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Sí, concloc immediatament amb una qüestió molt breu. La

Sra. Consellera m’ha dit que ella no feia demagògia a la

passada legislatura i que ella ara no té quatre llits. Sra.

Consellera, vostè no té quatre llits per habitació, però han hagut

de suspendre intervencions per falta de llits a Son Dureta i a

Menorca. Jo crec que no és qüestió d’aquesta compareixença,

però sí que és qüestió, Sra. Consellera, que quan vostè vol

parlar de consens, de transparència i de no contradir-nos amb

els temes que plantejam, crec que el primer que hauria de fer és

tenir la responsabilitat de contestar les preguntes que li feim els

portaveus, que jo n’hi he fet unes quantes que, com li he dit, no

m’ha contestat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per un temps de cinc minuts, té la

paraula el portaveu del Grup Parlamentari Popular, el Sr.

Miquel Munar.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.

Jo només voldria tranquilAlitzar-la consellera, perquè tenc entès

que vostè és la consellera de Salut i el 78% del temps que han

invertit els diputats en expressar les seves qüestions, anaven

relacionades amb temes d’urbanisme; jo crec que es pot

acceptar la transversalitat de la representant del PSM, però hem

d’anar alerta que la transversalitat no es converteixi en una

comissió d’urbanisme. M’hagués agradat sentir parlar molt més

de salut, de la necessitat dels nostres ciutadans, de com quedarà

la foto finish d’una comunitat que tenia unes infraestructures

absolutament obsoletes i en un termini de sis anys tendrà un

hospital nou a Menorca, un a Formentera, una reforma a

Eivissa, un hospital comarcal a Inca i un hospital nou de

referència.

I m’hagués agradat també que, ja que parlen de tècnics, jo

entenc que són partits alguns d’ells minoritaris, que no tenen

molta gent que els pugui passar informació, però és que els

paradigmes, els elements cardinals per fer valoracions són

telecomunicacions, xarxes d’aigües, serveis elèctrics,

clavegueram, orografia. I en els temes de telecomunicacions no

sé si cap de vostès, quan parlen que hauran augmentat molt els

costs, s’han plantejat el que significa un hospital sense papers;

implica que els sistemes de fibra òptica que se necessiten a Son

Dureta per posar aquest sistema en marxa són absolutament

cars. Fent-ho aquí on es fa, casualment hi ha BITEL al costat

i per tant és un abaratiment.
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No oblideu que és un hospital de referència i per tant és un

hospital docent i per tant té la Universitat molt més connectada.

Si feis una anàlisi dels metres cúbics d’aigua que necessita

un hospital de 900 places, amb totes les infraestructures, els

metres cúbics d’aigua no poden estar millor ubicats que devora

un servei d’EMAYA.

Si mirau els sistemes de serveis elèctrics i demanau un

informe a GESA, com qui parla, que som jo, ho ha fet, veureu

que el sistema és infinitament barat per les infraestructures que

hi ha molt a prop.

Si parlam del clavegueram, exactament el mateix; i si

parlam de l’orografia, el desmunt que implicaven els altres tres

quasi serveix per fer un quart d’hospital. Vagin vostès a

qualsevol empresa que els faci el plantejament en aquests temes

i després si volen en podem tornar a parlar, si volen

d’urbanisme, nosaltres durem els tècnics adequats; i si volen de

salut, que és el que m’hauria agradat, doncs també.

Moltes gràcies, consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica, té la

paraula la Sra. Aina Salom, consellera de Salut.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President, si vol que parli Aina Salom li puc

donar la paraula.

(Rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, perdó, Aina Castillo, disculpin.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Començaré pel final, li vull agrair al

Sr. Munar, perquè, efectivament, ja me començava a preocupar,

a veure si era la persona adequada per ostentar aquest càrrec o

no. Reconec que els meus coneixements jurídics me duen a

entendre un poquet millor tot el tema d’urbanisme, però

efectivament hem parlat molt d’urbanisme. Li agraesc que, com

a mínim, encara que hagi estat al final, hagi reconduït un

poquet la qüestió, perquè, malgrat parlem de la ubicació del

nou hospital de Son Dureta, les motivacions que duen a la

Conselleria de Salut i Consum a ubicar a un solar o a un altre

aquest nou hospital evidentment són motivacions sanitàries,

principalment. Jo m’he de limitar a ubicar aquest hospital dins

les propostes que m’ofereix l’ajuntament.

Dit això, bé, Sr. Ramon, vostè parla de consens, consens;

jo, crec que ens coneixem un poquet, perquè duim una sèrie

d’anys aquí junts, i li puc assegurar que tenc vertadera voluntat

d’arribar a un consens. Ara, el que no faré mai és condicionar

el benestar dels ciutadans, la salut dels ciutadans i l’activitat

d’aquest Govern de les Illes Balears a aquest consens, jo no puc

estar demanant consens i deixant de fer coses perquè la resta de

grups polítics que, en teoria, tenen tan bona disposició per a

aquest consens, ni tan sols acudeixen quan les convocam per

cercar aquest consens, i vostè, Sr. Ramon, és el primer que no

ha comparegut mai. Per tant, crec que la meva voluntat és

claríssima i crec que no fa falta que m’estengui més en aquest

sentit.

De la mateixa manera, li deman disculpes a la representant

del PSM si li ha sabut greu que li digués que li agraís el fet de

comparèixer, precisament com a única representant a aquesta

taula negociadora, no li tornaré agrair si no vol, Sra. Mascaró.

Però bé, jo crec que la seva carta la vàrem comentar, li vaig

donar una explicació verbal i crec que hem demostrat que hem

intentat, vostè ens deia en aquesta carta que va dirigir a la

consellera que el que vostè pensava és que si no s’implicaven

tots els grups polítics no tenia massa sentit seguir negociant, ho

vàrem intentar, vostè és conscient que ho vàrem intentar, però

vostè sap que hi va haver un grup polític que va condicionar

fins i tot el pacte a posar la Viagra i la píndola gratuïta. Vull

dir, jo crec que les coses són com són i a les coses es demostra

la voluntat o no d’arribar; la seva carta la vaig contestar de

manera verbal, li comentaré per escrit, si vol, però vostè és

conscient que vàrem fer els esforços.

I dir-li que una cosa és fer política i una altra cosa és

polititzar. Jo també faig política, com no pot ser d’una altra

manera, per a això som aquí; però polititzar la sanitat és l’error

més greu que s’ha comès en aquesta comunitat, i li dic

sincerament, Sra. Mascaró; polítitzar la sanitat és l’error més

greu que es pot cometre, perquè amb la sanitat no se juga i

precisament aposta volem un pacte per la salut; i coses que

podríem decidir nosaltres, el Partit Popular, amb la majoria de

Govern que tenim, doncs les volem estendre als grups de

l’oposició. Jo crec que ho estam intentam, perquè no volem

polititzar la sanitat, a mi no m’ha vist fer-me fotos a totes i

cadascuna de les circumstàncies que faig al llarg del dia, li puc

assegurar, perquè això seria polititzar la sanitat, faig política

però no polititz la sanitat, tenc un rumb molt clar, que és

millorar la sanitat pública a la nostra comunitat autònoma i en

aquest rumb me trobarà fent feina, però no me trobarà fent

demagògia ni polititzant segons quines circumstàncies, ara, fer

política en podem fer i esper que en facem tots en aquest

Parlament, que és el lloc on principalment hem de fer política.

Respecte de la planificació, no l’havia entès al principi, li

deman disculpes. El tema de Son Espases, és una àrea de

transició de creixement, els meus coneixements urbanístics

reconec que són limitats; ara, això indica que és una zona on ha

de créixer la ciutat de Palma. No és tan estrany ubicar un

equipament sanitari allà quan a la vora hi ha la Clínica Planas,

dic jo que no és massa estrany. Com a mínim, no és que

ubiquem el nou hospital de Son Dureta enmig d’una platja ni

molt manco, sinó que hi ha una Clínica Planas; per tant, podem

pensar que pot ser un polígon de serveis i, si són sanitaris, són

sanitaris. Per tant, crec que, dins la planificació de

l’Ajuntament de Palma, m’imagín que hauran contemplat i per

això, precisament, ens varen oferir aquest solar de Son Espases

com a possible per ubicar aquest nou hospital.
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I per acabar, perquè crec que ens hem estès massa, tot i que

he d’agrair aquest interès per la sanitat que tots els grups

polítics destaquen, dir-li a la Sra. Armengol que jo no estic

minimitzant el tema, el contrari, vull dir, quantes

compareixences he demanat a petició pròpia? Dues, pressupost

i nou hospital de Son Dureta, jo crec que això precisament és

donar-li importància a una cosa que efectivament té

importància, com és la ubicació del nou hospital de Son Dureta,

per tant de minimitzar gens ni mica, sinó tot el contrari.

I avantatges. Vostè me diu, no parla dels avantatges de fer

un nou hospital de Son Dureta; li he dit: accessos molt millors

que els actuals, Andreu Doria, si vostè ho coneix, doncs sabrà

que és problemàtica la circulació que hi ha per allà; mes

comoditat perquè no s’ha de simultaniejar l’execució d’obres

amb l’activitat assistencial; més comoditat per als

professionals, vostè vagi un dia a Son Dureta i se’n donarà

compte, als llocs on s’ha hagut de fer obres tot allò que ha

suposat, i més comoditat també per als pacients que no han de

suportar..., jo record que fa cosa d’un any hi havia un pacient

que estava en reanimació i mentre un obrer que picava devora,

i això es va reflectir amb una foto, vull dir que no són coses que

jo m’inventi, tampoc, i no és demagògia, és que sortia reflectit

a una foto, i jo crec que això, home, la qualitat es mesura per

qualque lloc, i això no és qualitat.

Més facilitat per implantar les noves tecnologies, com deia

el Sr. Munar. No és vera que estigués previst que estenguéssim

el model de Son Llàtzer a l’Hospital de Son Dureta. Nosaltres

ho farem, a l’Hospital de Son Dureta, a l’Hospital d’Inca, al

nou hospital de Menorca, a l’Hospital de Formentera i a

l’Hospital de Can Misses. Per tant, si en fas un de nou, més

fàcil tens implantar les noves tecnologies. Pots obtenir el

consens dels professionals; a mi molts em diuen que ni havien

vist el projecte. Potser que algun l’hagués vist, qualcú..., bé,

potser en sintonia, però molts d’altres no tan sols no l’havies

vist i l’estam consensuant, com consensuarem la modificació

del projecte. Per tant, avantatges en podem citar molts, però

entre tots ells l’obligació de complir un compromís electoral.

Per tant jo crec que és que ja no convé ni discutir si un de nou

o reformar l’actual. És un compromís i el durem endavant.

L’informe. Vostè em diu que l’informe, que al final va ser

l’ajuntament que ens va dirigir a escollir Son Espases, perquè

va fer l’informe el Sr. Tolo Seguí, i he de dir que jo aquesta

història l’he seguida molt per damunt, en els diaris, eh?, només,

perquè crec que realment és tota una campanya mediàtica,

sincerament, i que vostès estan animant per darrere perquè

estam en període preelectoral. Home!, la veritat és que jo mai

me’n vaig anar a encalentir els ànims a cap reunió de veïnats,

a cap grup que estigués enfadat amb el govern anterior, mai, i

he de dir que companys seus han anat a encalentir els ànim. Per

tant això, bé, com que pareix que no és tan net com pareix. Per

tant li he de dir que l’informe que va fer el Sr. Tolo Seguí va

ser un informe posterior al que va fer la Conselleria de Salut,

és a dir, els tècnics, els tècnics redactors del projecte actual,

varen fer l’informe que aconsellava la ubicació a Son Espases.

Que es podia fer a qualsevol de les altres tres? Efectivament es

podia fer, i vostè demani-ho al Sr. Gascon, que

desgraciadament ja ha sortit de la sala, perquè ell sí va ser

present quan va venir el subdirector d’obres a la reunió

informal que es va convocar en aquest parlament, i ell mateix

va demostrar que a tots quatre era possible construir el nou

hospital de Son Dureta, i que estàvem pendent de l’informe

tècnic quant a una sèrie de paràmetres com eren accessibilitat,

superfície, etc., que els llegit al començament de la meva

intervenció.

Per tant va ser una decisió presa arrel dels informes tècnics

que es varen elaborar des del Servei de Salut. Que després el

Sr. Tolo Seguí va fer el seu informe, perquè efectivament quan

l’ajuntament va saber la nostra elecció ells havien d’emetre els

seus informes? És lògic. Vostès no vulguin tergiversar les

coses. Així són les coses i així són, vull dir, no importa cercar

més.

Respecte al preu, és que a vegades a mi és vera que em fa

gràcia. Jo estic negociant una compra amb els propietaris, que

estic negociant la compra precisament per no expropiar. Vostè

diu que puc expropiar; clar!, i m’hagués sortit més barat, o a

l’ajuntament li hagués més barat, evidentment. Però vostès

triïn: en què quedam?, què volen?, que impulsem aquesta

infraestructura o que ens surti més barat? Diguin-nos-ho. És

que al final és així. Quan vostès varen decidir...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Salom, Sra. Salom -disculpi, Sra. Consellera-, li

agrairia que mantingués silenci perquè la consellera pugui fer

la seva intervenció amb la quietud que pertoca. Gràcies.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Moltes gràcies, Sr. President. Quan vostès varen decidir

incloure la Viagra -i em sap greu, som recurrent perquè és la

primera que em ve a la memòria-, com qualsevol altra decisió

que varen prendre, poquetes, però qualcuna d’aquestes que

varen prendre costava doblers. Clar que sí, perquè decidir,

gestionar, és decidir, i evidentment nosaltres vàrem triar arribar

a un acord amb un preu un poquet més alt que arribar a

l’expropiació, perquè l’expropiació hagués tardat com a mínim

un any, com a mínim. Per tant haguéssim retardat aquesta

infraestructura. Va ser una decisió de govern, i al final va ser la

que es va prendre. Jo crec que això és evident.

I quan tu negocies -el que anava a dir- quan tu negocies

amb els propietaris, els propietaris saben perfectament que

aquest solar no quedarà rústic, saben que tu, bé, has de fer una

sèrie d’equipaments, saben el què o no saben el què, però saben

cert que si l’ajuntament està interessat en comprar aquest solar

no és per deixar-lo com està. Per tant això entra dins la

negociació; jo crec que vostè, Sra. Armengol, la tenc per una

persona llesta i estic convençuda que sap perfectament com

funciona una negociació.

Allò dels sis euros del segon cinturó li he de dir que és una

proposta del Govern, hem de veure si queden sis euros. És la

proposta que fa el govern i va en funció un poquet del que és el

solar a expropiar.

Estic intentant contestar-ho tot. És a dir, el cost del nou

hospital no és cert que no inclogui res nou, és a dir, li estic

parlant, per exemple, de les noves tecnologies, les habitacions
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individuals un 57% no estava previst, tot i que li he de dir que

el pla funcional del projecte anterior és el mateix pla funcional

que els altres devuit, quasi quasi, plans directors que es varen

fer anteriorment, perquè tots sabem que té una història aquest

pla director i, clar, el pla funcional era el mateix. Ha estat ara

que volem donar una major qualitat a la sanitat pública i volem

incrementar el nombre d’habitacions individuals. Per tant això

tampoc no estava previst.

I el cost del nou vendrà en funció, primer, de la modificació

del projecte, que s’està fent. Jo seria imprudent si en aquest

moment avançàs com quedarà modificat, perquè estan fent la

feina els tècnics, i també anirà en funció de la fórmula

finançadora que es pugui dur endavant finalment. Vull que en

propers mesos, esper que en molt poc temps puguem anunciar

quina serà la fórmula, el cost, i tenir tota la informació

completa. I no es preocupin, que donaré compte com he donat

compte avui de la nova ubicació. 

Durant aquests anys que tardi en construir-se el nou, ja li ho

vaig dir a la compareixença de pressuposts, ho vaig dir a la

seva companya d’escó, durem endavant les reformes que fossin

necessàries i, de fet, tenim no record quina quantitat

pressupostada enguany per dur endavant aquestes reformes.

Evidentment no ens oblidarem d’aquest hospital mentre duri

l’execució del nou, igual que no ens oblidam de l’Hospital

Verge del Toro mentre s’està construint el nou hospital de

Menorca que, per cert, va a molt bon ritme.

I allò que no li permet, Sra. Armengol, és que em critiqui la

suspensió d’intervencions quirúrgiques, perquè li he de dir una

cosa: precisament l’altre dia ho comentàvem, l’altre dia de

pagès, amb l’equip del Servei de Salut, i li he de dir que la taxa

d’intervencions suspeses l’any 2002 és la més alta de tota la

història de les Illes Balears. Nosaltres hem suspès les

intervencions dos dies, i ho afegesc quan no faria falta davant

aquesta compareixença, dos dies, i sempre garantint la llista

d’espera. El 2002 li puc assegurar i li puc passar les

estadístiques que no varen ser dos dies, i molt manco es va

garantir la llista d’espera. Per tant vagi alerta, vagi alerta, Sra.

Armengol, i vostè demani informació abans de dir segons

quines coses.

I per acabar simplement dir-los que nosaltres, tant des del

Govern de les Illes Balears com des de l’ajuntament, crec que

no ens mereixem que ens parlin de “pelotazo”. Primer, per un

respecte personal, perquè no està demostrat que ningú hagi

guanyat res en aquest sentit; i segon, perquè tot el procés s’ha

duit amb llums i taquígrafs. Hi ha aquí la documentació, hi ha

les dates, hi ha els papers registrats, no ens hem inventat cap

paper, està tot el procediment totalment establert. La compra de

Son Espases es va fer davant el secretari de l’ajuntament; el

secretari de l’ajuntament no és una persona política, vull dir

que si hi hagués vist alguna cosa rara ho hagués dit, es va fer

davant el secretari. Tenim els informes tècnics que ho avalen.

L’ajuntament ja ha dit que no informarà favorablement el

geriàtric que estava projectat. Tenim la garantia que minvarem

l’impacte ambiental en un 25%. Què més volen? Jo crec que és

evident que no hi ha cap interès fosc darrere això. Simplement

hi ha un interès de construir el nou hospital de Son Dureta per

completar tota una xarxa d’infraestructures que, com deim, el

nostre objectiu és governar dia a dia durant aquesta legislatura,

però també hem de pensar que la nostra feina ha de servir per

als pròxims anys, els següents anys, i si podem deixar com a

mínim començada tota una xarxa d’infraestructures, uns

hospitals acabats, uns centres sanitaris acabats, uns altres sense

acabar, com passarà amb l’Hospital de Son Dureta, idò farem

feina per això, perquè desgraciadament la comunitat sempre ha

tengut un dèficit històric en infraestructures i l’hem de treure.

Durant un any i mig no es va impulsar la inversió sanitària a la

nostra comunitat i nosaltres hem començat amb inversió,

perquè creim que és el que necessitam.

Per tant, els he de dir que tendrem un nou hospital de Son

Dureta, que seguirem endavant, això sí, respectarem al màxim

l’entorn i minimitzant l’impacte sobre la urbanització o sobre

la zona del Secar de la Real, com hem de fer. Però això ho

feim, i jo els agrairia moltíssim que en aquesta tasca, una

vegada presa la decisió, pels ciutadans, no per nosaltres, vostès

estiguessin amb nosaltres i ens ajudassin precisament a dur

aquest projecte endavant, i ho dic sincerament, jo els ho

agrairia molt perquè tots junts poguéssim completar aquest

paisatge d’infraestructures.

Per tant moltíssimes gràcies a tots. Em sap greu haver-me

estès una miqueta.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Una vegada esgotat l’ordre

del dia només, queda agrair la presència de la Sra. Consellera

i dels alts càrrecs que l’acompanyen.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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