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sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen

substitucions.

No hi ha substitucions?

Compareixença RGE núm. 5870/04, solAlicitada pel

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

i Consum, per tal d'informar sobre el projecte del nou

hospital de Son Dureta.

L’ordre del dia d’avui consisteix en la compareixença de

l’Hble. Consellera de Salut i Consum, solAlicitada pel Govern

de les Illes Balears mitjançant escrit RGE núm. 5870/05, per tal

d’informar sobre el projecte del nou hospital de Son Dureta.

Assisteix l’Hble. Consellera de Salut i Consum, Sra. Aina

Castillo i Ferrer, acompanyada dels següents alts càrrecs: el Sr.

Josep Corcoll, director general de Planificació i Finançament;

el Sr. Sergio Bertrán, gerent del Servei de Salut de les Illes

Balears; el Sr. Carlos Ricci, gerent de l’Hospital Universitari de

Son Dureta; el Sr. Juan Sanz, director de gestió

economicofinancera del Servei de Salut; el Sr. Santiago Pérez

González, sotsdirector d’obres i serveis generals del Servei de

Salut; la Sra. Antònia Estarellas Carrió, secretària general de la

Conselleria de Salut i Consum; el Sr. Reinaldo Ruíz, arquitecte;

i el Sr. Julián Arranz, arquitecte.

Té la paraula la Sra. Consellera per tal de fer l’exposició

oral sense limitació de temps. Gràcies.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

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

els voldria agrair, primer de tot, la seva presència en aquesta

compareixença que a petició pròpia vaig solAlicitar ara ja fa una

sèrie de mesos per dur endavant l’explicació del que serà la

principal infraestructura de les nostres illes, infraestructura

sanitària, que és el nou hospital de Son Dureta. Vull agrair

també especialment la presència en aquesta comissió, a part de

l’equip de la Conselleria de Salut, dels arquitectes autors del

projecte, el Sr. Reinaldo Ruiz Yébenes i el Sr. Julián Arranz.

Realment la meva petició d’aquesta compareixença va ser

perquè precisament, i atès que es tracta de la principal

infraestructura pública que es durà a terme a les nostres illes en

els propers anys, creia que era adient, a més de les seves

característiques sanitàries, poder explicar-la amb tot tipus de

detall davant aquesta comissió no permanent de salut

constituïda en el Parlament de les Illes Balears, i per això la

meva idea és fer una breu exposició, introducció inicial

d’aquest projecte i del que serà el futur hospital de Son Dureta,

per després donar la paraula a l’equip d’arquitectes autors del

projecte per tal que els puguin donar totes les respostes que

siguin necessàries i poder així presentar una visió el més

completa possible d’aquest projecte.

Sens dubte, quan a l’acabament d’enguany o a principis de

l’any que ve s’iniciïn les obres del que continuarà essent,

lògicament, l’hospital de referència de la nostra comunitat,

podrem dir, com he dit anteriorment, que estarà en marxa la

infraestructura pública més important de les Illes Balears. En

el marc del pla d’infraestructures 2004-2010, que a més també

ja vaig presentar davant d’aquesta comissió de salut el passat

mes d’octubre, l’Hospital Universitari de Son Dureta suposarà

una inversió total, comptant obra i comptant també

l’equipament, de 240 milions d’euros. 

Com vostès saben en els començaments de l’actual

legislatura ens vàrem plantejar dues possibilitats: desenvolupar

el projecte de reforma i ampliació de l’actual hospital de Son

Dureta a l’actual ubicació i que va ser impulsat per l’anterior

govern, o crear un centre hospitalari que fos nou en la seva

totalitat i a més ubicat en un lloc de millor accessibilitat.

Finalment, com tots saben, vàrem decidir la segona opció, ja

que reformar un hospital que compleix un gran servei com és

l’Hospital de Son Dureta, però que al mateix temps està a punt

de complir els 50 anys, com fa enguany, hauria suposat una

decisió menys encertada tant des del punt de vista dels usuaris

com des del punt de vista dels més de 4.000 professionals que

hi fan feina i treballen en aquest centre. Ells també han opinat

sobre aquest punt; precisament en una enquesta que es va

realitzar sobre aquest extrem, més de 1.000 professionals es

varen manifestar partidaris de construir un nou hospital a una

nova ubicació enfront d’una trentena de professionals que

demanaven la reforma de l’actual hospital de Son Dureta.

Reformar l’actual hospital de Son Dureta hauria culminat en

una transformació de gairebé la seva totalitat, un 78% de la

superfície de l’actual hospital i, a més, s’haurien hagut de

compatibilitzar les obres de reforma amb l’assistència sanitària

entre sis i vuit anys, essent optimistes, amb grans molèsties...

(Interrupció de l’enregistrament)

Sí, ja està. L’alternativa per la qual va apostar des d’un

principi la Conselleria de Salut va ser construir un nou hospital

amb l’adaptació, lògicament, per preservar tots aquells tràmits

que ja estiguessin fets, del projecte que s’havia adjudicat per tal

de dur endavant la reforma i que ja estava definit...

(Es torna a interrompre l’enregistrament)

EL SR. PRESIDENT:

Demanaria als serveis de la cambra a veure si poden aclarir

el problema del micròfon de la consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Bé, empraré aquest. Si es talla en tot cas m’avisen.

Com deia, l’alternativa de construir un nou hospital passava

per preservar l’actual projecte adaptant-lo, lògicament, a la

nova ubicació, respectar íntegrament el programa funcional

sobre el qual a més s’havia fet molta feina, i situar-lo,

lògicament, en un nou solar. L’objectiu que perseguim amb

aquestes actuacions és precisament disposar d’un nou recurs

amb menys temps i, sobretot, poder comptar amb un hospital de

referència que tendrà les característiques de modernitat i d’alta

capacitat tecnològica del recent hospital de Son Llàtzer,

característiques que, d’altra banda, també seran una realitat, i

ho hem de dir, en els hospitals de pròxima obertura; estam

parlant també del nou hospital d’Inca, del nou hospital de
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Menorca i del nou hospital de Formentera, la qual cosa ens

permetrà tenir tota una xarxa nova d’hospitals, com deia,

adaptats a la nova modernitat i a les noves tecnologies quant als

sistemes d’informació. Totes les històries clíniques de

l’Hospital de Son Dureta podran estar d’aquesta manera

informatitzades i s’aplicarà també la digitalització de les

imatges, el que permetrà també fer feina amb els avantatges de

la telemedicina, a més de disposar de les xarxes informàtiques

per accedir a les dades dels pacients, recursos que actualment

estan en funcionament a l’Hospital de Son Llàtzer i que és la

nostra intenció també estendre a l’àrea de Son Dureta.

Per tant, mantenim el compromís electoral que vàrem

assumir abans del començament d’aquesta legislatura i que a

més ha estat reflectit en el Pla d’infraestructures sanitàries

dissenyat per la Conselleria de Salut, podem afirmar que els

nostre ciutadans podran comptar en poc temps, com els deia,

amb la xarxa hospitalària més moderna de tota Espanya, i que

a més aquesta també disposarà de les aplicacions tecnològiques

més avançades i d’uns nivells de qualitat i confort dels quals es

podran beneficiar tots els ciutadans de la nostra comunitat.

El nou hospital de Son Dureta, per exemple, tendrà 987

llits, 469 d’aquests seran en habitacions individuals, és a dir, un

57% de les habitacions, dels llits d’aquest hospital, podran ser

habitacions individuals que, lògicament, es podran transformar

en dobles en el cas que sigui necessari. Es tracta també d’un

projecte que recull cinc plantes d’alçada, 1.800 places

d’aparcament subterrànies i en superfície, a més, també, d’un

heliport, del qual actualment no disposa. Quant a les distintes

zones de l’hospital cal destacar que també tendrà clarament

diferenciada l’àrea d’hospitalització de les de diagnòstic i

tractament, mentre que els edificis de manteniment i

d’investigació, principalment, estaran separats del principal.

Aquestes qüestions les podrem veure després a les imatges que

ens presentarà l’arquitecte Reinaldo Ruiz Yébenes.

I ja que els acab també d’esmentar el tema de l’investigació,

l’àrea d’investigació, com un exemple de les millores que podrà

suposar fer aquest nou hospital de Son Dureta, els puc anunciar

que al nou hospital podrem més que duplicar l’espai destinat a

la investigació. En concret passarem dels actuals -

aproximadament- 800 metres quadrats que té l’Hospital de Son

Dureta destinats a investigació i que vàrem, a més, presentar i

inaugurar públicament amb el rector de la universitat a la

universitat a través de l’UNIX fa poques setmanes, idò podrem

passar d’aquests 800 metres quadrats actuals a més de 2.000

metres quadrats en el nou hospital. Tot això suposa una

inversió futura en salut, una aposta important per la

investigació sanitària a la nostra comunitat, pels nostres

professionals i per la formació que també requereix un hospital

universitari com és l’Hospital de Son Dureta. A més, també,

l’hospital comptarà amb sales d’actes i dues biblioteques, una

per a pacients i l’altra especialitzada per als professionals.

D’altra banda també vull ressaltar, perquè és de justícia fer-

ho, que aquesta gran infraestructura pública serà possible fer-la

en els pròxims mesos gràcies a la colAlaboració de l’Ajuntament

de Palma, que és qui ha aportat el solar de la finca Son Espases

Vell, on se situarà el nou hospital. El lloc triat presenta, a més,

la facilitat de comptar amb un accés directe de la carretera

Palma-Valldemossa, que està interconnectat també amb la via

de cintura on conflueixen les carreteres radials més importants.

A més també els he de dir que gràcies a l’aposta que fa el

Govern precisament per un transport públic com és el metro,

l’hospital futur estarà proper al futur metro, amb el qual

s’establiran les oportunes línies de comunicació perquè també

l’hospital nou de Son Dureta sigui més accessible.

En la configuració del projecte del nou hospital que els

presentarem de manera immediata, també s’han tengut molt en

compte els criteris mediambientals, i també de respecte a

l’entorn en el qual s’ubicarà, i aquests criteris als quals faig

referència no es refereixen només al fet que serà un hospital,

com deim, sense papers gràcies als recursos tecnològics que hi

aplicarem, sinó també perquè hem tengut en compte tota una

sèrie de factors que m’agradaria exposar-los.

Per exemple, l’hospital tendrà cinc alçades, quatre alçades

en alguna de les seves zones, en lloc de les dotze alçades

inicialment previstes, la qual cosa reduirà realment d’una forma

important l’impacte visual. No es crearà a l’entorn d’aquest

hospital cap crematori per a les restes sanitàries i així mateix el

servei de bugaderia també estarà situat fora de la zona

hospitalària. L’hospital també disposarà d’una àmplia extensió

de pannells solars per a la generació d’energia calorífica, i

només utilitzarà energia neta, com per exemple el gas

propanitzat. I els he de dir també que la distància que hi haurà

entre els límits establerts per la declaració de bé d’interès

cultural del monestir de La Real i l’edifici del nou hospital de

Son Dureta és d’aproximadament 400 metres lineals, la qual

cosa significa que no s’envairà la zona de protecció que va

establir el Consell Insular de Mallorca a la Comissió Insular

d’Ordenació del Territori del Consell Insular de Mallorca

mitjançant resolució del 18 de maig del 2004. A més, per

acabar, també els he de dir que l’hospital també es construirà

a 340 metres de les sèquies Font de la Vila i Font d’en Baster,

que són dues sèquies situades a la finca on es construirà el nou

hospital de Son Dureta i que també estan protegides com a bé

d’interès cultural pel Consell de Mallorca amb una àrea de 15

metres en tota la longitud de les sèquies.

Finalment també els he de dir que, a més d’aquestes

millores que els he comentat, millores quant a investigació,

millores quant a modernitat i noves tecnologies, també hi ha

una qüestió important que ens permetrà dur endavant aquest

nou hospital, i és precisament dur endavant una sèrie de

mesures que milloraran el confort dels usuaris de tota la nostra

comunitat, perquè aquest confort, a part de la dada que ja els

donat de plasmar-se en el fet que tendrà el 50% de les seves

habitacions individuals, també serà una realitat a l’àrea

d’urgències, que vostès saben bé que durant l’hivern, durant

l’època sobretot d’hivern, manté una intensa activitat. Hi una

dada reveladora en aquest sentit: l’actual hospital de Son

Dureta, per exemple, té una àrea d’urgències, entre pediatria i

adults suma 1.793 metres quadrats; doncs bé, l’àrea d’urgències

del nou hospital de Son Dureta disposarà de més de 5.000

metres quadrats, la qual cosa podrà lògicament redundar en un

millor servei i una major comoditat per als usuaris de l’hospital

i també per als professionals que suporten la pressió

assistencial cada dia. A més les àrees més crítiques de

l’hospital, el bloc quirúrgic, urgències i la UCI estaran situades

a la mateixa zona, el que també permetrà un flux d’usuaris molt

més ordenat i efectiu.
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I finalment, també, una aposta important és precisament que

l’heliport estarà situat al mateix nivell d’urgències. Això era

una possibilitat que no podia contemplar la reforma de l’actual

Son Dureta, que havia de preveure l’heliport a la teulada de

l’edifici principal.

En definitiva, quan el nou hospital de Son Dureta sigui una

realitat estarem parlant d’un hospital de referència per a les

Illes Balears que marcarà el present i el futur de la sanitat de la

nostra comunitat i que, a més, de ben segur serà utilitzat per

moltes generacions de ciutadans.

Abans de passar la paraula al Sr. Ruiz Yébenes, l’arquitecte

principal del projecte, només em restaria fer-los una petita

referència a com serà el finançament d’aquest hospital. Tots

sabem que si no hi ha finançament, per molt maco, per moltes

bondats que tengui aquest projecte, serà molt difícil dur-lo

endavant. Per tant jo els explicaré, com he explicat altres

vegades davant d’aquesta comissió, que la manera de finançar-

lo passarà pel model de participació pública i privada, que està

àmpliament desenvolupament a països del nostre entorn i també

a Espanya, perquè així ho estan fent altres infraestructures

sanitàries, altres hospitals de la resta d’Espanya, com per

exemple Puerta de Hierro a Madrid o l’Hospital Central

d’Astúries. Aquest model que aplicarem per al finançament de

Son Dureta es coneix popularment com “clau en mà”, “llave en

mano”, perquè en principi es comença a pagar quan l’hospital

està entregat i ja està fet, i reflecteix que la construcció del nou

hospital s’ha de fer d’una manera ràpida i a termini fix per part

de l’empresa adjudicatària, ajustant-se als nivells de qualitat

exigits a un projecte de l’envergadura de què estam parlant.

Això vol dir que mitjançant aquest procediment podrem tenir

una garantia que els terminis establerts a l’adjudicació es

podran complir i que, a més, seran ràpids.

L’aplicació d’aquest model els he de dir també que ha estat

l’opció que ha trobat aquesta conselleria per dur endavant

aquest projecte, perquè hem de tenir en compte una qüestió

molt important, que és la manca de recursos financers de la

nostra comunitat, i més específicament per tal de poder

desenvolupar infraestructures, una qüestió que també els he de

dir que encara queda pendent de resoldre entre la nostra

comunitat i el Ministeri de Sanitat en el marc del sistema

nacional de salut. Aquesta conselleria no renunciarà a demanar

el cofinançament d’aquesta infraestructura per part del

Ministeri de Sanitat com han anunciat que faran altres

comunitats autònomes.

I per concloure vull agrair molt especialment, també, el

treball que estan desenvolupament els professionals de la

conselleria i de l’ib-salut per poder engegar un projecte que

suposarà un abans i un després a la nostra sanitat. Sense el seu

esforç i sense la seva dedicació avui no podríem estar parlant

d’aquest projecte, d’un gran projecte, que en pocs mesos

esperem que pugui començar a ser una realitat.

Arribats a aquest punt jo passaria la paraula..., bé,

demanaria al president d’aquesta comissió que donàs la paraula

a l’arquitecte Reinaldo Ruiz Yébenes per tal que els pugui

oferir una anàlisi molt més detallada d’aquest projecte i

posteriorment quedaria a la seva disposició per a qualsevol

pregunta o qüestió que volguessin fer al respecte.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Evidentment donam la paraula al

Sr. Ruiz Yébenes perquè faci l’exposició corresponent.

EL SR. RUIZ YÉBENES:

¿Puedo comenzar? Buenas tardes a todos, voy a intentar ser

rápido y breve. Vamos a mostrarles el esfuerzo de casi un año

de trabajo basado en continuas revisiones de un programa

funcional que se ha mantenido como objetivo prioritario y que

ha sido mejorado puntualmente en algunos servicios porque la

dinamicidad de las técnicas médicas así lo exige.

Están viendo la situación del solar, que todos ustedes

conocen, en la bahía de Palma, y la superficie son más de 20

hectáreas -es una gran superficie-; el edificio tiene, como decía

antes la honorable consejera -me parece que es honorable, ¿está

bien dicho?-, cinco plantas con una entreplanta de

instalaciones, y que queda separado de todas las urbanizaciones

perimetrales y sobre todo del monasterio una distancia de 400

metros. Se aprecia en esos dos círculos cómo la urbanización

está más cerca del monasterio que el propio hospital. 

El volumen general que está corriendo en la parte de la

derecha muestra la poquita altura del edificio; cómo todos los

módulos están separados por patios; las enfermerías están en la

parte de la derecha mirando hacia Valldemossa, la buena

orientación, que es la orientación saliente, que ésta sería la

mayor altura del edificio, en las alturas de las enfermerías, que

estarían cubiertas por un gran paraguas de color verde en la

búsqueda de producir poco impacto ambiental y mimetizarnos

con todo el entorno. Las enfermerías son todas entre 35 y 39

camas; la mayor cantidad de habitaciones son de un solo lecho

y se organizan todas a lo largo de dos grandes ejes paralelos,

entre medias de los cuales se van desarrollando los diversos

servicios, que ahí tienen como en esas pastillas se van

superponiendo unas unidades a otras manteniendo unos

módulos y una flexibilidad enorme, sobre todo, que es lo más

importante del planteamiento hospitalario; es el paralelismo de

dos ejes, uno exterior dedicado exclusivamente a visitas y a

enfermos externos, y uno interior dedicado a personal sanitario

y a enfermos internados, de forma que nunca se producen

cruces bastardos entre dichas circulaciones, y de forma que a

todos los servicios que se van a ir poniendo en esas pastillas

donde están los nombres, sean consultas, sea hemodiálisis, sea

hemodinamia, sean UCI, sean quirófanos, sea radioterapia, sean

urgencias, o sea, cualquier otro servicio, aunque sea de apoyo

como puede ser la farmacia, entra por un lado el personal y por

otro lado entran los enfermos, de forma que solamente se

produce el contacto y la conexión en el centro, que es donde se

produce.

En cada una de las pastillas -las tienen ahí puestas- están

todos los servicios. El hospital es absolutamente completo, el

hospital es completo en mi criterio como técnico especialista,

o por lo menos experimentado, en esto. Tiene absolutamente

todos los servicios, lo único que no tiene es una unidad de

quemados; no merece la pena para el volumen de enfermos

posibles quemados: se tarda menos en trasladar al enfermo a
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otro sitio; y sí que tiene además previsto un gran helipuerto de

manera que desde todas las islas se pueda llegar en un tiempo

escasísimo a las urgencias.

El programa, lo mismo que su planteamiento funcional y lo

mismo que su desarrollo en planta, planimétrico, es muy similar

al que en principio estuvo previsto para reformar y ampliar el

edificio de la calle Andrea Doria, ese edificio que, bueno, que

una de las cosas que por ejemplo adolecía era de plazas de

aparcamiento porque no teníamos superficie. Era un buen

proyecto que aquí se ha optimizado. Al optimizarse por

ejemplo se han hecho más de 1.000 plazas subterráneas -son

éstas que están aquí marcadas- que están debajo de cota,

encima de las cuales hay jardines, y que, bueno, pues ahí las

tienen más o menos situadas. El único gran aparcamiento, que

es ése azul que ven ustedes ahí en esa zona, ése, ése que son

270 plazas, son las únicas que se ven; las demás están en

subterráneos y tenemos 1.080 plazas de aparcamiento bajo

jardín y bajo tierra; en total 1.800, y las otras están distribuidas

también debajo de esa calle. Por ejemplo, en esa calle que es

una calle tipo aeropuerto, que es la que permite la entrada a ese

gran vestíbulo que es la zona que se ve ahí, pues debajo

también hay otras 300 o 400 plazas, y además esta zona está

hundida; o sea, la zona de aparcamiento que les estaba

marcando, que es ésta, esta zona está hundida con respecto a

toda la urbanización perimetral casi 4 metros; es decir, que la

calle que ahora mismo les estoy marcando, esa calle queda a

nivel del terreno exterior. ¿Con eso qué hemos conseguido?,

minimizar el impacto y hemos conseguido, básicamente, que la

altura aparente del edificio sobre su entorno se quede reducida

entre tres y cuatro plantas, como ahora en alguna animación

ustedes van a ver. Ahí se ve. La parte de la izquierda es la parte

que da al monasterio, y la zona que ahora mismo les estoy

enseñando es esa zona de aparcamiento rehundido, que se ve,

respecto a la tierra de alrededor; debajo hay otro aparcamiento

subterráneo, hasta que se llega al propio edificio, que ahora

mismo está pasando, donde la parte central son las salas de

diagnóstico, y nos vamos a parar ahora aquí, en las áreas de

enfermería. Ahí están las enfermerías; ésa es el área hotelera

del hospital. Está asegurado, por tanto, como antes les

describía, no solamente el poco impacto. 

Otra sección en el otro sentido, que es ésa, viene a

mostrarles, en sensu contrario, cuál es la distribución. Son

grandes patios de 12 metros de ancho que van separando los

bloques modulares de edificación entre si. Cada área tiene un

color, síntoma de su destino funcional, que se vuelve a

representar en las plantas que ahora les voy a enseñar con

posterioridad. Intento con estos esquemas y con estas secciones

darles una idea del volumen y de la extensión del hospital y de

como esta planta de abajo, que tiene la entreplanta queda casi

absolutamente enterrada en todo el entorno. Y no es una

casualidad, es una exigencia voluntarista de los proyectistas en

la búsqueda, precisamente, de adecuar el edificio a las áreas

perimetrales.

Y aquí empiezan las plantas del edificio. Vamos a enseñar

las cinco plantas. Éstas son las del aparcamiento subterráneo,

son dos grandes aparcamientos, uno es de visitas y enfermos

externos y el otro es de personal. La planta más baja de todas

tiene acceso de urgencias, todos esos accesos se desarrollan a

lo largo de esta calle que están viendo ahí, que tiene, según les

marco, todo ese aparcamiento y que se estructuran

funcionalmente a lo largo de esos ejes básicos entre medio de

los cuales están los módulos dedicados a diagnóstico y

tratamiento.

La clasificación por colores les permite comprobar, porque

están en blanco, cuáles son los ejes de circulación, esos ejes de

circulación además van enhebrando todos los ascensores y

todas las escaleras del edificio, y en ese nivel, que es el nivel -

1, a pesar de que tiene acceso directo absolutamente siempre

desde el exterior, hay una entreplanta que es la que se dedica a

instalaciones que es la que desde el edificio de mantenimiento

permite el paso exclusivo, en esta planta no hay enfermos, no

hay médicos, exclusivamente hay instalaciones y personal de

mantenimiento, y es por donde discurrirán carros que pueden

llegar a ser robotizados, no hay ningún problema, está resuelto

el hospital para que el transporte pueda ser robotizado. Por ahí

circulará toda la lencería, las comidas, los fluidos y todos los

abastecimientos del hospital.

Ésta que sería la planta baja se apoya en la gran calle

elevada, tipo aeropuerto que les decía al principio, que es esta

calle que estoy señalando, y a este gran vestíbulo que está

marcado en amarillo se tiene acceso para entrada en

rehabilitación, para toma de muestras, para admisión, para

consultas externas, etc., es decir lo que se permite es que desde

un mismo acceso, desde una misma entrada se conecten los

ascensores y los diversos servicios con un único vestíbulo, que

es el que da lugar a la unidad, tipo aeropuerto, circulatoria del

propio hospital, paralelo al eje que les marco ahora, que es el

eje hospitalario por donde circulan -sería, digamos, el eje listo

del hospital- médicos y enfermeras y también los enfermos que

ya están internados en estas plantas. El enfermo que está en esta

planta, todos estos que ahora mismo marco son despachos, son

los despachos de personal facultativo y de personal auxiliar que

abastecen por un lado las unidades de enfermería y por otro las

unidades de diagnóstico y tratamiento que estas otras pastillas

claras. A estas unidades también se accede desde el vestíbulo

exterior. No quiero seguir dando más explicaciones al respecto,

pero ya ven que por colores se aglutinan los servicios, todos los

amarillos son áreas de diagnóstico, los verdes son áreas de

hospitalización, los morados son áreas de apoyo clínico y de

instalaciones.

La planta siguiente, que es el nivel +1 tiene igualmente

unidades de enfermería que se van repitiendo de manera

sistemática durante 4 plantas y con las mismas características.

Y las plantas recogen y repiten el esquema funcional que

permite asegurar su absoluta adecuación médica, porque está

comprobado que es un sistema, ya probado en algunos otros

hospitales, que permite los menores recorridos y la mejor

cercanía relativa de cada uno de los enfermos a los servicios

donde deben ser tratados. Obviamente si aquí hay un servicio

como puede ser la hemodinamia, lógicamente las unidades de

enfermería, una de ellas, será de cardiología. Lógicamente

cuando en la planta siguiente hablemos del área de quirófanos,

estarán las UVI y las unidades de enfermería de cirugía. Si en

otra está el bloque obstétrico, pues aquí estarán las enfermerías

de tocología y ginecología.

El edificio es muy grande, estamos hablando de 160.000 m2

de hospital, pero que ha sido resuelto en menos de 250 o 260
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metros de longitud, pero no hay que andar esos metros para ir

de un sitio a otro, por eso les decía que la relación entre

servicios es mucho más cercana, es lo que permite la existencia

de esos ejes.

Por último, en el nivel +2 está el bloque quirúrgico, las

enfermerías especiales, las UVI. El hospital tiene una gran

dotación de camas de alto riesgo, igual que tiene una gran

dotación de camas ambulatorias, tanto si es de hospital de día,

de CMA, como de hospital oncomatológico, como camas de

observación, eso da mucha rotación y mucha capacidad al

hospital por encima de las 800 camas de internamiento.

Igualmente, el hospital tiene 60 y tantas camas entre UVI,

REA, postquirúrgicas y coronarias.

Hay una última planta, y ya terminaríamos, que solamente

tiene unidades de enfermería para completar las exigidas y las

instalaciones que abastecen hacia abajo y alimentan el resto del

tejido hospitalario. Estos ejes que se ven ahí en amarillo

coinciden también con la distribución general de las

instalaciones, es como si fuera la columna vertebral del edificio

a efectos de abastecimiento y que coincide con su red arterial,

es lo mismo, no es solamente los huesos, sino que además es su

abastecimiento. 

Las enfermerías tienen tres orientaciones, siempre se ha

evitado la orientación poniente, precisamente porque es la más

inconveniente para los enfermos, estamos siempre con buenas

vistas, tenemos delante siempre verde, es esta parte, lo que

ahora se marca en verde son las enfermerías, y tienen la visión

siempre abierta, no solamente hasta la carretera de

Valldemossa, sino mucho más alta, porque estamos en una 4ª

planta o en una 5ª planta.

Las cubiertas dan una idea del volumen, es bastante obvio

y evidente. Las visitas que suben a las unidades de enfermería,

subirán por unos ascensores panorámicos que se desarrollan en

el punto que estoy marcando. Van a estar mirando hacia una

zona verde que es la que les marco aquí, de aquí a aquí hay más

de 120 metros, estoy diciendo con esto que no estamos

hablando de un patio, sino de unos jardines que debajo tiene

todavía un aparcamiento. A esos jardines da también la

guardería, de forma que no solamente los trabajadores, sino las

visitas, a ver si por una vez podemos conseguir quitar el cartel

“Prohibida la entrada a niños menores de 10 años”, porque si

el familiar va con un niño y lo puede dejar en el vestíbulo, en

una guardería que da a esos jardines exteriores, que no da al

hospital, tiene la ventaja de asegurarse que se lo vigilan y, por

lo menos, no tiene que buscar a canguro.

El número de camas, ya lo ha dicho la consejera, yo voy a

pasar por encima, son 819, 987 con todas las camas menores de

24 horas, sí que quiero hacer hincapié en que casi todas las

habitaciones son de una cama, están marcadas ahí en verde y

que toda la zona que está en amarillo son zonas exclusivamente

dedicadas al personal asistencial, enfermeras y auxiliares de esa

unidad de enfermería, con independencia de los despachos que

antes les decía, que están ahí arriba en esta zona de aquí, que

son todos despachos de jefaturas de servicio, unidades

administrativas, con independencia de eso, todos esos, además,

son los apoyos de la unidad de enfermería y el puesto de

control de enfermeras, ese punto que les estoy marcando ahí.

Bueno, pues con esos mimbres hemos hecho este cesto.

Entiendo que a pesar de que estamos hablando de 5 plantas y

en algún punto con algunos torreones de instalaciones aunque

sean sótanos, pueden llegar a contarse 6, son 5, la verdad es

que aparentemente, como están viendo en esta animación, lo

que se ve son 3 alturas. Y éste el gran edificio, el gran hospital

que intentemos quitarle el carácter peyorativo de esas fachadas

todas similares, por eso esas cristaleras, ... No se ve muy bien,

porque tenemos tanta luz, y perdonen que haga un intermedio,

hay tanta luz que se van ciertos matices, pro les aseguro que se

pueden ver hasta los reflejos de las plantas interiores si esto

estuviera un poquito más oscuro.

En cualquier caso, el hospital que se desarrolla

preferentemente en líneas horizontales, como ustedes pueden

apreciar, no solamente se mimetiza, sino que aposta el

desarrollo entre los dos ejes paralelos, el eje interior y el eje

exterior, lo que permite es el futuro crecimiento del hospital y

de ese tejido hospitalario sin tener que alterar en absoluto el

funcionamiento mientras se esté haciendo. De hecho pensamos

que cara al futuro, 15 o 20 años, se han hecho reservas de

situación y de espacio incluso en la central de instalaciones

porque no sabemos, si dentro de 15 años aparecen nuevas

tecnologías y la necesidad de implantar nuevos equipos que

exijan nuevas superficies. 

Con esta vista que ahora mismo les quiero poner, quiero

terminar, creo que les hemos podido dar una idea clara, el señor

que venga a admisión, el señor que venga a consulta externa,

por aquí va a pasar, y luego bajará y aparcará en un

aparcamiento subterráneo, pero al que traen o al señor que

viene a una consulta de traumatología o el que viene a ingresar,

pasará por alguna de estas puertas, esa es la entrada, el acceso

principal del futuro hospital, que entendemos, no sé, será

problema de concurso, que en tres o cuatro años pueda ya estar

terminado.

Con esto creo que hemos terminado, y les doy las gracias,

primero por perdonarme a veces mi falta a veces de capacidad

dialéctica o de capacidad de expresarme, y, segundo, porque sé

que soy un poco rollo, pero como no ha protestado nadie, les

doy las gracias y quedo a su disposición.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Procedeix ara la suspensió, per un temps de

45 minuts, però si els portaveus no diuen el contrari podríem

continuar. Va bé?

Per tant, per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula

la Sra. Mulet per un temps de deu minuts.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Y o

simplemente quiero agradecer la explicación que nos ha dado

para que podamos conocer un poco este nuevo hospital. He

llegado un poquito tarde, pero tendré tiempo de analizarlo y

realmente veo que está completamente integrado dentro de lo
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que es el contorno de donde se va a realizar y que es muy

funcional, con las funciones que realmente llevamos a término.

Yo no tengo nada más que agradecer la explicación que

nos ha dado, he tomado nota de cuatro cosas para más

adelante poder pedir más explicaciones.

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mulet. Per part d’Esquerra Unida, té la

paraula el Sr. Miquel Ramon, per un temps de deu minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Agraïm la presència del redactor del

projecte i de les explicacions que ens ha donat i també les que

ha donat la Sra. Consellera, i aquesta pelAlícula que se’n ha

passat.

És una pelAlícula que està molt bé, és un projecte que no és

el moment d’entrar a valorar, però sens dubte és un projecte

molt ben realitzat, però en tot cas estam parlant una mica

d’això, d’una pelAlícula, de la pelAlícula de com la demagògia

electoral porta a prometre coses que no es poden finançar i que

ens deixen per un temps indeterminat la solució d’un problema

aclaparador que és el problema hospitalari en general de

Mallorca i en concret el problema de Son Dureta.

Una situació desesperant que hagués dut endavant el

projecte que hi havia aprovat inicialment, on hi havia una

previsió, sempre hi pot haver retards, però hi havia una previsió

d’estar acabar el 2008, el primer mòdul per al 2005, quan

d’aquest projecte tendrem la disponibilitat real del solar una

vegada feta la requalificació segons darreres informacions que

han aparegut, a finals del 2005, és a dir en el moment en què es

podria disposar del primer mòdul, i a partir d’aquí, de finals del

2005, ja veurem, ja veurem perquè continuam sense saber com

finançar aquest macroprojecte, un macroprojecte que té un cost

molt superior al projecte inicial, un projecte que ha suposat una

compra d’uns terrenys rústics a un preu escandalós perquè en

aquests dies també s’estan ocupant propietats, s’estan destruint

cases per fer carreteres a un preu de 6 euros el m , quan d’això2

se’n paguen 27. 

En realitat, jo crec que un cúmul de despropòsits per voler

presentar un projecte que sens dubte estarà molt bé, sens dubte

serà un gran projecte, però és un projecte que avui per avui és

inabastable per aquesta comunitat, no hi ha recursos per dur-lo

endavant i, en qualsevol cas, retarda de manera molt, molt

important, la posada en funcionament d’un hospital modern i

que en el millor dels casos suposa que l’estaran pagant en

futures generacions al llarg de més de trenta anys, segons

sembla, aquest projecte.

Per tant, aquest és el problema, ja n’hem parlat altres

vegades, dimarts que ve en el ple se’n tornarà a parlar, amb una

proposició del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, i

aquest és el problema real. Lògicament nosaltres no entrarem

ara a valorar el projecte que ha presentat l’arquitecte, volem

agrair-li la feina, suposam que haurà fet els millors esforços,

sens dubte té una qualitat tècnica, però és que aquest no és

realment el tema. I, en tot cas, valoram positivament el fet que

no tengui grans alçades si es fa en aquell indret que avui en dia

és sòl rústic, però crec que hi ha una falAlàcia també quan

s’explica el seu poc impacte ambiental. Això té un enorme

impacte ambiental quant a ocupació, però els metres quadrats

al final s’han de colAlocar, si no es posa en alçada es poden en

extensió, un gran impacte quant a l’ocupació de sòl, i clar,

comparar que abans estava previst en dues alçades a un lloc

urbà on hi ha edificis de la mateixa alçada, clar, la impacte de

dotze alçades si al costat n’hi ha quinze, és menor que un

impacte de tres, quatre alçades a un lloc on no hi ha res. Per

tant, és també una falAlàcia.

En fi, se’ns ven la pelAlícula, s’ha fet molt bon projecte, ja

hem gastat uns quants de milions d’euros en el solar, en

projecte, i bé, estam encara a l’espera, les obres de Son Dureta

podien i haurien d’estar en marxa, i el primer mòdul, si no hi

hagués hagut retard hauria pogut estar a finals d’enguany, bé,

com solen tenir retard les obres públiques, hauria estat una

mica més tard, però és que aquest projecte meravellós està

totalment i absolutament en l’aire. No es té finançament i per

això operacions urbanístiques molt dubtoses i possibilitats

d’endeutaments d’aquesta comunitat, endeutament, perquè és

un endeutament dissimulat com es vulgui, ens diu clau en mà

i no paguem ares, no, un endeutament d’aquesta comunitat que

no està, en la meva opinió, en condicions d’assumir. Moltes

gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Entesa Nacionalista, té la paraula la Sra. Mascaró per un temps

de deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Agraïm la presència de totes

les persones que han vengut aquí, especialment la del Sr. Ruíz

Yébenes per exposar-nos aquest projecte. De fet, no és el

primer projecte seu que jo conec, ja en conec un altre,

evidentment jo no discutiré amb ell com a tècnic, perquè té tot

el meu suport com a tècnic, jo estic segura que aquest projecte

és perfecte tècnicament, però políticament hi estic totalment en

contra, i no és amb el Sr. Yébenes que he de discutir, sinó amb

la consellera i amb el Grup Popular.

Ja dic, ja conec un altre projecte amb la mateixa

presentació, que era molt més econòmic, que aquesta decisió

que ha dit la consellera que menys encertada reformar

l’hospital, la consellera sap que no és veritat el que ella diu,

perquè el primer projecte del Sr. Yébenes precisament era

convertir el Son Dureta en un nou hospital, molt més econòmic

de preu. Aquest projecte que tenim ara, que és el segon projecte

d’hospital de referència costarà als ciutadans d’aquestes illes

124 milions d’euros més, sense comptar el sobrecost del

sobrefinançament, que el que havia d’haver començat dins el

2003, per tant el Partit Popular encara no ens ha explicat per

què l’ha canviat, 124 milions d’euros més sense comptar les

reformes que haurà de continuar fent la conselleria mentre

aquest altre no estigui acabat, si realment continuen tirant cap

aquí.
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A nivell de serveis no ens ofereix res nou respecte del

primer projecte que ja coneixíem tots del nou Son Dureta però

a Son Dureta, els serveis són els mateixos, perquè per això és

un hospital de referència. La consellera, per exemple, es referia

a no sé quants de metres, a uns 5.000 metres per a investigació

en aquest, a l’anterior crec que estava al voltant dels 5.000, no

record totes les dades, per tant coses molt noves no hi són, són

els mateixos serveis, sí que és veritat que aquest comptarà amb

uns quants llits més que si es feia a Son Dureta, però s’obrirà

l’Hospital d’Inca, cada dia més, i això ho sap també la

consellera, els serveis mèdics avances, les tecnologies avancen,

i cada dia més es tendeix a menys ocupació hospitalària, per

tant aquests 44 llits en principi ens costaran 124 milions

d’euros més, que crec que és un cost excessiu.

Pel que fa a les alçades, no repetiré els arguments que ha

exposat el portaveu d’Esquerra Unida i Els Verds, però és cert

que 5 alçades a un lloc on no hi ah res, no es pot comparar,

encara que sigui poc impacte, amb 12 alçades a un lloc que està

envoltat de moltes alçades. El tema de l’impacte serà segons el

color dels vidres en què s’ho mirin.

Referent a si és millor aquest projecte o l’anterior, ho

discutirem segurament dimarts, segurament no amb la Sra.

Consellera, però sí amb el Partit Popular. Des del PSM hem

presentat, ja fa temps que la presentàrem i dimarts es discutirà,

una proposició no de llei que defensa un projecte anterior a

aquest que pensam que per als ciutadans de les Illes Balears

sortiria molt més econòmic i amb els problemes de finançament

que tenim, sempre és millor optar per l’altre.

Poca cosa més. Si no ho tenim en marxa, no és només per

manca de finançament, és per la voluntat del Partit Popular de

retardar les obres, aquest projecte que ens ha presentat avui no

té ni data d’inici en el pla d’infraestructures hospitalàries,

preveu el 2010 per a l’acabament, però si no sap quan es

comença difícilment sabrem quan s’acabarà, per tant això

entenem que ha suposat un retard en tenir un hospital nou i

modern, que els ciutadans d’aquestes illes són els que hi

perden, els que fan feina a l’actual Son Dureta també hi perden,

i econòmicament no ens podem permetre gastar més de 20.000

milions de pessetes en un projecte, quan en teníem un altre

d’anterior que ens oferia els mateixos serveis, amb menys cost

econòmic, amb menys cost ambiental, però que el Partit

Popular, de moment, ha decidit apartar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mascaró. Pel Grup Parlamentari Socialista

intervé el Sr. Gascón per un temps de du minuts.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, president. Agraïm a la consellera la seva presència

avui aquí, amb els càrrecs que l’acompanyen i els arquitectes

que han tengut l’amabilitat de venir a explicar-nos el projecte.

Jo, igual que la Sra. Mascaró, no entraré a cap moment a

discutir cap tema arquitectònic, atès que no és la meva feina, no

en tenc ni idea, i tampoc tenc cap interès a fer-ho. He de dir,

això sí, que l’hospital que ens ensenya aquí el Sr. Ruíz Yébenes

és un hospital atractiu, en principi, que fins i tot un té ganes

d’anar-hi a fer feina en aquest hospital, és evident que un

hospital nou sempre fa ganes. Lligant una cosa amb l’altra,

l’enquesta que deia la Sra. Consellera, que, per cert, n’hi va

haver una anterior que deia que els caps de servei, en aquell

moment, volien que es fessin les obres de reforma, és que les

enquestes vostè sap que segons el que preguntes es contesta.

Afortunadament no van fer una enquesta igual demanant “què

s’estima més, que es reformi aquest hospital o que se’n faci un

de nou?”, tanta sort que no ho van fer al Clínic, al Sant Pau, a

Valdecillas, a Astúries, perquè si no, tendríem un merder gros,

eh? L’enquesta no es pot fer només així, s’ha de dir amb quin

temps estarà fet, què es patirà, què no es patirà, i veuríem el

que haguessin contestat. Però bé, no hi vull entrar gaire.

No vull discutir avui gaire per dos motius, consellera, un

perquè quan acabi la intervenció -i no ho prengui com a una

descortesia- hauré de marxar perquè he d’agafar l’avió de les

6, perquè he de ser a Maó per un problema familiar, per tant no

podré escolar la resposta, però sí la llegiré atentament al Diari

de Sessions; i l’altre és que dimarts hi ha una proposició no de

llei sobre aquest mateix tems, per tant tendrem temps per

discutir-ho. 

Prescindint de si és un bon hospital o no, a mi em queden

dues preguntes, per què s’ha fet això?, això no ens ho ha

contestat, jo entenc que vostè no ha de contestar, la primera

vegada que va venir aquí a explicar el motiu, jo crec que no era

vostè qui hauria d’haver vingut, hauria d’haver vingut algú

d’Obres Públiques, algú que sapigués per què es feia un

hospital nou i per què es feia a Son Espases, perquè vostè no hi

ha participar en res, estic convençut d’això. Vostè es va reunir

amb nosaltres, amb els portaveus, ens va dir quatre llocs

possibles, sabent ja que seria Son Espases, perquè n’hi havia

algun que fins i tot era inviable, i d’això es va fer una pelAlícula,

es va fer una compareixença i es va decidir que seria Son

Espases.

Bé, el perquè es fa allà, el que jo he interpretat, un dels

motius importants que diu vostè era que compatibilitzar durant

7 o 8 anys unes obres dins un hospital amb malalts era un dels

motius importants. Bé, el projecte fet precisament pel Sr. Ruíz

Yébenes, tenia les fases d’execució de l’obra una a una i

acabava dient que no era incompatible ni molt menys una cosa

amb l’altra. Per tant, crec que sent el mateix arquitecte, això no

era una problema greu. Jo tenc aquí la primera fase, segons

fase, tercera fase i una quarta fase de futur que representa la

possibilitat d’una quarta pastilla, zona ocupada actualment pel

pàrking, etc., però estava desglossant a cada moment el que es

faria, per tant, no veig jo el problema greu de no fer-ho en un

moment en què el Govern central del Partit Popular havia

decidit després de molt de temps i molts d’anys fer aquest

hospital, des de l’any 99, el govern del pacte va decidir

continuar-ho i després, de sobte, vostès a les eleccions es van

despenjar dient que volien un hospital nou. Seguim sense

entendre el perquè, però bé sabem, estic convençut que no són

motius sanitaris ni tècnics, convençudíssim, però bé, cadascú

que aguanti la seva bandera.

Respecte del projecte, voldria que ens aclarís alguna cosa,

nosaltres no entenem com un projecte que passa de 84.000 m
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a 123.000 m, i passa de 12 plantes a 5 plantes, és el mateix

projecte. I jo no m’estic ficant amb els arquitectes, ni molt

menys, m’estic ficant amb l’administració. Nosaltres pensam

que és un altre projecte i que aquest altre projecte hauria

d’haver sortit a concurs. Vostès diuen que és el mateix projecte,

però bé, és molt difícil que nosaltres creguem que 12 plantes

posades aquí, després n’hi posam 5, quan havia de ser de 120

i escaig mil metres i ara seran 200.000 i busques, crec recordar,

d’espai ocupat, com pot ser el mateix projecte? Jo, sincerament,

com ho hem preguntat a dos arquitectes i ens diuen que sembla

que és una cosa distinta, ens crida l’atenció.

I per últim, dos temes més, com es pagarà? Amb

participació pública i privada, ens ha dit, perquè la manca des

del dia 14 de març, a les dotze de la nit, hi ha una manca de

recursos financers a la nostra comunitat i no tenim doblers per

pagar-ho, ho pagarem d’aquesta. I quan començaran,

m’agradaria que digués, m’ha semblat que deia a final d’any

inici del 2006, però d’aquí a final d’any vostès van treure un

concurs per a una licitació d’un estudi d’un treball d’estudiar un

altre treball del que farien i que li paguen 360.000 euros; i això

acaba el desembre. Per tant, si això acaba el desembre, després

s’haurà de fer el concurs per realment qui fa l’obra o qui es

queda, quina empresa construirà aquest hospital i ens donarà la

clau d’aquí als anys que ens hagi de donar, i m’agradaria saber

quan compte vostè que començarà i quan compte que acabarà,

perquè, en principi hauria de ser el 2010.

I reafirmar, si diu que val 240 milions d’euros, el possible

cost d’aquest centre, perquè nosaltres tenim entès, amb un

document que se’ns va donar a unes reunions que feien amb el

director general de Planificació, que podien ser bastant més

doblers perquè es comptava a pagar durant 30 anys i eren quasi,

crec recordar, uns 18 milions anuals. Però bé, si no és així, jo

ho dic memòria i potser m’estic equivocant, però crec recordar,

i aleshores serien 540 milions d’euros del que estaríem parlant.

I per últim, un tema que no s’ha parlat, ens ha dit que es

pagarà amb participació pública i privada; tenim un centre

preciós, realment preciós, estam absolutament d’acord amb el

que ha dit el Sr. Ruíz que els cremats no han de ser aquí perquè

pel poc volum de malalts que hi haurà millor que vagin a

València, però quin tipus de gestió es farà? Això no ens ho ha

dit. Si ho paguem d’aquesta manera, suposem que ho gestionarà

l’entitat que té, que hagi guanyat, que hagi construït i que ens

doni les claus en mà. Nosaltres vam mirar l’altre dia,

precisament, el concurs públic per a l’hospital de Majadahonda

i el concurs (...) per això, i el que veim també a les pàgines

finals dels annexes, el que es quedaran els que facin l’hospital,

a part del que ens va dir també el director general en el seu

moment, locals comercials i tendes, màquines expenedores de

sòlids i líquids, cafeteria, aparcament, servei de telèfon i

d’altres serveis, hi ha en aquell hospital, i m’agradaria saber si

vostès van per aquí, servei de neteja integral de seguretat,

restauració, residus urbans i sanitaris -vostè ens ha dit que no

n’hi hauria allà, per tant s’ho enduran aquests-, servicios de

gestión de mantenimiento, conservación de viales y jardines,

servicio integral de lavandería, servicio de gestión de archivo

de documentación clínica, -importantíssim, l’arxiu de

documentació clínica, el gestionarà una empresa privada-;

servicio integral de esterilización, desinfección, transporte

interno, externo y gestión auxiliar, gestión de almacenes y

distribución, gestión de personal administrativo de recepción

y formación y centralita telefónica, tot això són serveis que

se’ls endurà l’empresa privada que se’n dugui aquest concurs.

Nosaltres voldríem saber si el model que vostè ens ha dit

Puerta de Hierro, que ve a ser el mateix del que estic parlant jo,

anem pel mateix camí, perquè aleshores, bé, afortunadament

ens quedarem els malalts per poder-los operar, però tota la resta

s’ho quedarà l’empresa privada i el gran negoci que farà

aquesta empresa privada.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari

Popular, té la paraula el Sr. Munar, per un temps de deu minuts.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

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

Sra. Consellera permeti’m que me exprese, en principio, en

castellano para dirigirme al equipo redactor, que es la tercera

o cuarta vez que tengo el placer de ir aprendiendo cómo será

este hospital. Y decirles que lo que decía el doctor Gascón de

que parece que te apetece ir a trabajar a este hospital,

imagínese los médicos que hemos trabajado en Son Dureta, en

obras menores durante años, los satisfechos que deben estar

los que todavía están en Son Dureta y se plantean no padecer

obras y tener en un tiempo relativamente corto un hospital de

estas características.

Dit això, jo he d’agrair profundament a la consellera, i dic

profundament, perquè els colAlaboradors del Grup Popular i els

representants del grup parlamentari que hem anat a diversos

fòrums mediàtics, a ràdios, etcètera, hem vist com aquesta

paciència molt sàvia que té la consellera d’explicar i tornar

explicar les coses, maldament ella probablement no se n’adoni,

nosaltres valoram que és molt positiva.

Si feim només una petita història dels darrers vuit mesos,

vostè veurà com abans la font de preocupació era la destrucció

de La Real, no hi va haver cap problema quan es varen dues

urbanitzacions que pràcticament peguen dins La Real, avui això

ja està afortunadament superat, som a 450 metres lineals del

centre de La Real; després varen abordar el tema del famós

crematori, ens abordaven i fareu un crematori i hi haurà el

crematori, bé, ara ja no demanen quasi pel crematori. És a dir,

hi ha una evolució pedagògica que cada vegada més ens

adonam que la gent veu que això és un projecte magnífic,

viable i que representa futur. I aquí hi ha la gran paradoxa del

que s’anomena progressista i, si nosaltres som a l’oposició del

progressisme, hauríem de ser retrògrads, però això no és més

que semàntica, perquè ells ho voldrien tot igual que abans, allà

mateix, petitet, amb les obretes que fossin -baratet, perquè ara

això no tenim doblers. Nosaltres som un poble que no té

complex d’inferioritat, que quan s’ha de prendre la

infraestructura més important d’aquesta comunitat en els

darrers anys i en els propers anys s’ha de fer el que calgui, el

que diguin els especialistes i s’ha de fer amb visió de futur. I
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aquest futur passa per l’assistència, la investigació i la

docència.

El projecte IMEDEA que ha fet aquest magnífic esforç el

Govern d’aquesta comunitat per posar en marxa i començar a

treballar seriosament en temes d’investigació, necessita unes

infraestructures adequades. L’assistència passa per l’hoteleria,

avui ningú ja discuteix que la sanitat pública és millor que cap

altra sanitat de cap indret, simplement té un problema

d’hoteleria, el malalt ha d’estar amb tres malalts més, ha de

sofrir totes les mancances hoteleres i això ho resol aquest

magnífic projecte. Resol un problema, que és el gran problema

de tots els hospitals avui en dia, que són les urgències, ni més

ni manco que es triplica l’àrea mètrica del que havia de ser i el

que serà, és a dir, passam de 1.700 a 5.000 metres.

És a dir, per tant, tots aquests vessants fan que, junts al

medi ambient, que jo vos agraesc consellera que hagueu estat

molt, diríem, sensible a aquesta qüestió, és a dir es té molt clar

el que serà externalitzar bugaderies, que naturalment no hi ha

crematoris, que estiguin integrats, etcètera.

Tot això què vol dir? Vol dir que es va encertar amb la

decisió política, hi ha hagut un grup que ha tengut l’honradesa

política de dir que s’havia de discutir políticament, això jo crec

que és sa, el debat és sa, però governar és prendre decisions,

aquest Govern ho ha fet, la nostra impressió i per això el nostre

donarà suport extraordinàriament, com no pot ser d’una altra

manera, a aquest projecte, i li avançam que, com sempre, els

que s’oposaven a les autopistes hi van cada dia, els que

s’oposen a aquest hospital després el gaudiran.

Per tant, endavant, enhorabona, i enhorabuena, muy

sinceramente, a los padres de la criatura, porque será un

magnífico bien para esta comunidad.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica té la paraula

la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

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

El primer que vull fer és agrair el to de totes les intervencions

que hi ha hagut en aquesta compareixença i els he de

reconèixer que una mica pensava que mostrant-los aquest

projecte, que jo crec que és extraordinari perquè realment

comptam amb un equip d’arquitectes excelAlent, doncs que tal

vegada els podria transmetre un poc millor aquesta ilAlusió que,

jo personalment, com a consellera, i crec que tot el Govern, i

molts de ciutadans que van coneixent aquest projecte, poden

tenir quant a aquesta construcció del nou hospital de Son

Dureta.

Sé que el debat polític, lògicament, que el coneixem, n’hi

ha damunt la taula, doncs bé, en principi tots els partits de

l’oposició, doncs sabia que teníem una sèrie de diferències

quant a aquest projecte. Agraïm el suport del Grup

Parlamentari Popular i com a mínim la confiança atorgada

també pel Grup d’Unió Mallorquina, i de ver que pensava que

tal vegada mostrant aquest projecte podríem tenir tots una mica

més d’ilAlusió. Jo crec que amb el to de les intervencions, una

mica ho hem aconseguit, com a mínim ens hem adonat que en

lloc d’una reforma de l’actual hospital de Son Dureta feim un

nou hospital i que aquest nou hospital és una gran aposta per

fer un model d’hospital per a moltes generacions futures de la

nostra comunitat; és a dir, no feim una petita infraestructura ni

una reforma del que tenim ara, sinó que duim a terme un gran

hospital que, a més, no només donarà cobertura a moltes

generacions futures, sinó que, a més, té unes possibilitats de

creixement enormes que l’actual hospital, sigui reformat o no,

no té. Per tant, posam, diguem, els fonaments per a una

assistència sanitària de futur i a més amb unes garanties de

qualitat i de modernitat, que jo crec que són molt importants.

Per tant, bé, dir-los que jo crec que una mica anirem

aconseguint aquesta ilAlusió per part de tots els grups en

representació parlamentària, per part de tots, lògicament, els

ciutadans i que aquesta consellera no desistirà d’intentar

aconseguir el suport també de totes aquestes persones.

S’ha parlat, intentaré contestar totes les preguntes que s’han

plantejat, s’ha parlat de terminis d’execució. El Sr. Ramon

d’Esquerra Unida, jo crec que tots els grups han fet esment que

probablement ara ja estaria feta una part o una primera fase de

l’obra de reforma de l’hospital de Son Dureta. Jo els he de dir

que discrep totalment, perquè quan vaig arribar a la conselleria,

que era el juliol del 2003, l’únic que hi havia era l’adjudicació

del projecte de reforma de l’hospital de Son Dureta, que va ser

just rebudes les competències sanitàries el gener del 2002. El

juliol del 2003 encara no s’havia ni iniciat el procediment per

tal de licitar les obres de reforma en aquell cas, ni estaven

pressupostades, lògicament, per tant podem pensar que en el

2003 ni es feia comptes dur endavant la reforma de l’hospital

de Son Dureta. Com a molt prest s’hagués pogut en el

pressupost del 2004 i començar a pensar a licitar aquesta

reforma durant l’any 2004 i tots sabem que una licitació d’unes

obres du un procediment, que és precisament el que duim a

terme en aquest moment, i que per tant lògicament a hores

d’ara jo no sé ni tan sols si hagués començat la reforma de

l’actual hospital de Son Dureta. Ho vull dir molt clar, perquè

pareix que la decisió d’aquest Govern i d’aquesta conselleria de

fer un nou hospital enfront de fer la reforma de l’actual ha

suposat un retard en els terminis d’execució, i jo els vull dir, i

els ho dic amb convicció, que precisament aquesta decisió el

que suposarà serà tenir més prest aquesta nova infraestructura

sanitària a les nostres illes.

Perquè, a més, amb el sistema de finançament que els he

exposat i que duríem endavant, perquè no ens queda altra

remei, perquè no tenim finançament a la nostra comunitat i el

Ministeri ja ha dit o ja, com a mínim, demostra que no té cap

intenció d’aportar cap tipus de finançament per a la construcció

d’aquest nou hospital de Son Dureta, amb aquest nou sistema

de finançament que és clau en mà, es comença a pagar la

infraestructura quan s’entrega feta la infraestructura. Això vol

dir que l’empresa adjudicatària, lògicament, farà més via, farà

més via per començar a cobrar, entre d’altres coses, però és que

a més a les bases de la licitació establirem entre tres i quatre

anys de termini d’execució que s’hauran de complir, perquè si

no penalitzaran l’empresa. Per tant, jo confiï que puguem
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començar a finals d’enguany, del 2005, aquesta infraestructura,

a principis de l’any 2006, i que amb tres, quatre anys, és un

termini que estam en aquest moment estudiant per fer

lògicament un termini viable, però, com a màxim, amb quatre

anys estigui feta aquesta infraestructura. Cosa que dubt molt

que s’hagués pogut aconseguir amb aquest termini dur endavant

la reforma de l’actual hospital de Son Dureta, que estava

prevista amb sis anys i que, a més, tots sabem que reformar un

edifici, com és l’hospital de Son Dureta actual, amb 50 anys i

d’unes dimensions més que considerables, probablement faria

que sortissin imprevists, com surten quan reformam casa nostra

o qualsevol altra infraestructura inferior, que probablement

haguessin allargat el temps d’execució. Per tant, dir que, i a

més ho dic amb convicció, que la decisió de fer un nou hospital

de Son Dureta probablement farà que els ciutadans de les Illes

Balears tenguin, molt abans del que hagués estat previst amb la

reforma, puguin gaudir d’aquest hospital.

També s’ha dit que no aportava res més, per part de la

representant del PSM, fer un nou hospital enfront de la

reforma. Dir-li que també discrep d’aquest punt, perquè fer un

nou hospital, és ver i això no ho hem negat mai i s’ha de

reconèixer que la reforma, lògicament, millorava l’actual

hospital de Son Dureta, no podia ser d’una altra manera, i a

més, precisament el projecte l’havien fet els mateixos

arquitectes que han pogut adaptar aquell projecte al nou solar

de Son Espases; però sí que és cert que fer un nou hospital

també ens dóna la possibilitat d’incorporar novetats i millores

a aquest nou hospital. He parlat de les noves tecnologies, fer un

nou hospital totalment, lògicament permet, com hem fet a

l’hospital de Son Llàtzer, incorporar les noves tecnologies de

la informació i que els usuaris de Son Llàtzer i els professionals

de Son Llàtzer saben que tanta comoditat i tants avantatges

aporta no només a l’atenció per part dels professionals, sinó

també a l’atenció que reben els usuaris; també, per exemple,

podrem incorporar més habitacions individuals del que

contemplava el primer projecte de reforma de l’actual hospital

de Son Dureta, podrem incorporar un 57% d’habitacions

individuals. Podrem dotar d’un espai d’urgències que

pràcticament quintuplica l’actual espai d’urgències que té

l’actual hospital de Son Dureta, perquè comptarem amb més de

5.000 metres quadrats d’urgències, i tots saben, els que han

hagut de passar per urgències, que això a l’actual hospital de

Son Dureta és ben necessari, i aquí també tenim el gerent de

l’hospital de Son Dureta, que ha hagut de passar també aquesta

campanya d’hivern i hem sabut perfectament les limitacions

que tenia aquest espai. També suposarà una millora important

en matèria d’investigació, tot i que també és ver que en el

projecte de reforma es contemplava una ampliació de l’espai

d’investigació; aquest projecte, el mateix projecte, per a aquest

nou hospital té la possibilitat, precisament, per unes cases que

tenim per l’espai mateix del terreny, d’ampliar aquest espai

destinat a investigació a més de 2.000 metres quadrats; té la

possibilitat, com ha dit també, l’arquitecte Reinaldo Ruíz

Yébenes, que, com hem vist, baix de les plantes

d’hospitalització hi ha unes galeries que suposen uns espais que

ara no tenim, lògicament, i tampoc no tendríem si féssim la

reforma de l’hospital de Son Dureta, i que, per exemple, poden

ubicar un servei de guarderia, tan important als hospitals i que

ara hem posat a l’hospital de Son Llàtzer, o posam, millor dit,

perquè encara no està culminada la infraestructura, però que

també l’hospital de Son Dureta podrà comptar amb aquest

servei de guarderia, tan important per a la conciliació de la vida

laboral i familiar. O té possibilitat de créixer, com he dit, cosa

que l’actual no té, i el fet de reformar l’actual hospital de Son

Dureta tampoc no tendria, perquè té, lògicament, un espai molt

limitat, dins la ciutat. I també, per exemple, pot tenir uns

millors accessos; és a dir, en aquest moment, Andrea Doria,

que és l’entrada de l’hospital actual de Son Dureta, està

colAlapsada per l’augment de població, pel creixement

poblacional d’aquella zona, també per l’increment de

construcció en aquella zona. Inicialment, fa cinquanta anys,

lògicament, no tenia aquesta pressió, ni tenia aquesta

circulació, no obstant en aquests moments sí que sabem que és

un carrer dels més congestionats. Per tant, la nova ubicació de

l’hospital de Son Dureta, al solar de Son Espases, sabem que

està connectat amb la via de cintura, la carretera de

Valldemossa i Sóller i que, a més, el podrem connectar al nou

metro que du aquest govern cap a la Universitat.

Per tant, jo sí crec realment, Sra. Mascaró, que el nou

hospital de Son Dureta aporta molt. I una cosa molt important,

que no és l’única, però que sí és molt important i és que ni els

pacients ni els professionals hauran d’aguantar, alternar

l’activitat assistencial amb les obres. A mi m’agradaria que tots

es posassin en aquesta situació de com podria ser alternar les

obres d’una infraestructura de gran envergadura, com és

l’hospital de Son Dureta, amb una activitat assistencial tan

important com du l’actual hospital de Son Dureta, l’hospital de

referència de les nostres Illes. Jo no dic que sigui impossible,

jo no dic que no es pugui fer ni que no es faci a altres llocs, es

pot fer i lògicament i s’anava a fer i de fet havia estat també

una decisió del Ministeri de Sanitat quan encara no estaven

transferides les competències, però sí dic que és molt millor fer

un nou hospital que no fer una reforma de l’envergadura que

duim a terme i alternar l’activitat assistencial d’aquest hospital.

Després també una altra qüestió que es plantejava,

precisament per la Sra. Mascaró, era que aquest hospital ens

costava 124 milions d’euros més. Jo, la veritat, Sra. Mascaró,

ja m’explicarà d’on treu aquesta xifra, perquè jo no som

conscient que ens costi 124 milions d’euros més aquesta

infraestructura; però, en qualsevol cas, li he de dir, perquè

també li he de dir que els 240 milions d’euros suposen tant la

construcció de l’hospital, l’obra, com l’equipament, és a dir,

parlam de la posada a disposició d’aquest hospital amb obra,

equipament i amb la resta de qüestions necessàries per posar-lo

en marxa. Si vol que li digui el cost d’obra, de construcció

d’aquest hospital, inicialment, lògicament es conclouen les

feines, però inicialment està previst amb 160 milions d’euros,

sense IVA.

Després també es plantejava per què un nou hospital, pel

representant del PSOE, que supòs que llegirà la meva contesta

al Diari de Sessions o, si no, els seus companys li podran

transmetre adequadament. Feia referència a una enquesta que

jo he esmentat, on deia que més de 1.000 o uns 1.000

professionals de l’hospital de Son Dureta eren partidaris de fer

un nou hospital enfront de la reforma, mentre que una trentena

de professionals eren partidaris de fer la reforma. Jo no vaig fer

aquesta enquesta, això li vull dir al Grup Socialista, és una

enquesta que es va fer la passada legislatura, motivada pels

propis professionals de l’hospital de Son Dureta, i que jo crec

que el que revelen simplement és que els professionals són
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conscients que alternar l’activitat assistencial amb una obra

d’aquesta envergadura és realment complicat.

(Pèrdua de volum del micròfon de la Sra. Consellera)

Bé intentaré continuar, supòs que acabarem, serè breu per

si de cas. ¿Podemos apagar esto ya?

EL SR. PRESIDENT:

Tal vegada si apagam l’ordinador podrem ...

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

No, continuarem, perquè abans ha anat bé. Doncs, en

qualsevol cas, dir que aquesta enquesta de professionals no està

feta per aquest govern, està feta a la legislatura passada i pels

propis professionals, però jo crec que sí que revelen una

inquietud important per part dels professionals.

Per què a Son Espases? Bé, jo planteig una qüestió que és

molt important. Dit que faríem un nou hospital, decidit pels

ciutadans que faríem un nou hospital -perquè els vull recordar

també, com sempre els he dit, que és un compromís electoral i

per tant era la meva obligació posar en marxa un nou hospital-,

vostès m’han de dir on podem ubicar aquest nou hospital,

diferent a la ubicació de Son Espases Vell, a la mateixa zona

que està l’actual hospital de Son Dureta. Vostès saben que s’ha

de distribuir la població i lògicament la geografia de Palma té

molt a veure; és a dir, no podem posar el nou hospital de Son

Dureta devora l’hospital de Son Llàtzer, com és lògic, per tant

havíem de cercar una nova ubicació, un nou solar on hi cabés

l’hospital nou de Son Dureta i que estigués a la mateixa zona

d’influència que l’hospital de Son Dureta. A vostès els he fet

moltes vegades aquesta pregunta: me donin una alternativa.

Però no hi ha tantes alternatives, per tant, al final, juntament

amb l’Ajuntament de Palma i amb la colAlaboració i el criteri

dels tècnics vàrem decidir que Son Espases Vell era el solar

adequat per tal de poder ubicar aquesta nova infraestructura. I

els dic que continuu pensant que és el solar més adequat per

ubicar aquesta infraestructura, perquè té molts avantatges i,

precisament per l’entorn que té, hem intentat fer una adaptació

del projecte actualment vigent, és a dir, el que es va adjudicar

el gener del 2002, per tal que pogués ser respectuós amb

l’entorn.

També el representant del Grup Socialista me deia que per

què un de nou. Jo crec que ho he explicat moltes vegades,

lògicament tots podem tenir una diferència de criteri; no vol

dir, lògicament, que aquesta sigui la bona i l’altra sigui la

dolenta, simplement aquest govern en aquest moment té la

responsabilitat de gestionar la sanitat i a més es va presentar a

les eleccions amb un compromís electoral molt important,

perquè, a més, així ho va demanar el sector sanitari, de fer un

nou hospital. Alternar les obres amb l’activitat assistencial és

un dels motius, no és l’únic, perquè ja dic que no és impossible

fer-ho; però que pot dur moltíssims de problemes, és un dels

motius, però també n’hi ha d’altres. I a més, els diré una cosa,

el principal és perquè, una vegada rebudes les competències

sanitàries a la nostra comunitat, nosaltres podem fer el que

trobem més adient per als nostres ciutadans. És cert que el

Ministeri havia decidit fer la reforma, és cert que feia molts

d’anys que es parlava del Pla director de reforma de l’hospital

de Son Dureta, però una vegada que som plenament

competents, hem de pensar, i per això vàrem reclamar les

competències sanitàries, en el que és més apropiat per als

nostres ciutadans. I amb aquestes competències, quan varen

arribar el gener del 2002, tal vegada el govern del pacte de

progrés no es va atrevir més que a adjudicar el projecte de

reforma, és curiós també que no dugués endavant la reforma,

seria perquè també pensava que podia molts problemes durant

el gener del 2002 i el juliol del 2003, que varen ser les

eleccions; però en qualsevol cas no és culpa meva que el

govern del pacte de progrés no s’atrevís a prendre una decisió

com és aquesta.

El Govern que tenim ara, el Govern del Partit Popular sí es

va atrevir, i de fet així es va presentar a les eleccions, i va

pensar amb una sèrie d’arguments que els he dit i els he repetit

moltíssimes vegades, que el millor per als ciutadans d’aquestes

illes era fer un nou hospital; lògicament no és un capritx,

perquè nosaltres no tenim capritxos d’aquest tipus, simplement

hi ha aquestes argumentacions que afavoreixen la construcció

d’un nou hospital enfront de la reforma. I això és el que vàrem

decidir i hem començat a fer. He d’advertir, el pacte de progrés

ni va fer la reforma ni la va començar ni el va voler fer de nou,

per tant jo crec que, bé, és una decisió que era important i que,

a més, responia, com he dit, a una petició important de tot el

sector sanitari, especialment dels professionals que fan feina a

Son Dureta.

Per una altra banda, també es plantejava com era possible

que aquest projecte que hem vist avui, aquest nou hospital de

Son Dureta que hem vist avui, sigui un modificat del projecte

original i no un nou projecte. Jo li vull dir al representant del

Grup Socialista que l’actual hospital de Son Dureta té,

aproximadament, 71.000 metres quadrats; la reforma de

l’actual hospital de Son Dureta suposava aquest projecte, però

fent la reforma eren 152.000 metres quadrats, i aquest suposa

una ampliació a 193.000 metres quadrats. El que s’ha fet ha

estat respectar el pla funcional i el que s’ha fet ha estat baixar

les alçades que contemplaven les plantes d’hospitalització, a

baix fent-los d’ús, que ens ha mostrat l’arquitecte Ruíz

Yébenes, fent les plantes d’hospitalització a baix en lloc de

posar-les damunt. Simplement ha estat això, lògicament amb

una sèrie de modificacions més que implicava aquest projecte,

perquè no és tan fàcil modificar un hospital. Però en qualsevol

cas, sí que ens vàrem plantejar, era una premissa sine qua non

el fet que per poder estalviar temps, per poder respectar els

procediments que ja s’havien iniciat el que s’havia de fer era no

un nou projecte per ubicar a Son Espases, sinó que havia de ser

el mateix projecte adaptat al nou solar on havíem decidit fer el

nou hospital de Son Dureta.

Els vull dir que probablement, amb tots els meus respectes

cap als arquitectes que són aquí i amb tot l’orgull que tenc

perquè puguin ser partícips d’aquest projecte, que

probablement per a nosaltres hagués estat més fàcil treure a

concurs projecte i obra; però en qualsevol cas crèiem que era

un bon projecte, precisament una de les condicions que va fer

que aquest projecte fos finalment l’adjudicatari del concurs que

es va concloure el gener del 2002, va ser que era un projecte
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que permetia una sèrie de modulacions, una sèrie d’adaptacions

perquè era un projecte flexible; i precisament això ha estat el

que ens ha permès adaptar-lo sense fer un nou projecte al nou

solar de Son Espases.

Quan començarà? He de dir una cosa, he de dir que el

concurs que hem tret i que està licitat i que ja està adjudicat a

una consultoria tècnica i jurídica, per tal de poder treure

aquesta licitació endavant, és un concurs que s’ha adjudicat a

una empresa que ens assessora a l’hora de fer el plec de

clàusules a nivell tècnic i a nivell jurídic, fins al moment de

l’adjudicació, que és el que hem tret en aquest moment a

concurs i està en vigor, i aposta finalitza dia 31 de desembre.

Pensem que, per exemple a la nostra comunitat, és la primera

vegada que es finança una infraestructura sanitària mitjançant

aquest procediment de participació públic i privat, i a Espanya,

quan vàrem nosaltres iniciar també el plantejament de finançar

aquest hospital de Son Dureta d’aquesta manera, també era la

primera vegada que es plantejava. Volíem ser prudents perquè

sabíem que el que no ens podíem permetre era fallar en

qualsevol estadi del procediment, que fes aturar aquesta

infraestructura, que sabem que és molt necessària per a tota la

nostra comunitat.

També ens demanava quin tipus de gestió es faria en aquest

hospital. No es planteja en cap cas ni privatitzar ni externalitzar

els serveis clínics de l’hospital de Son Dureta, que es

continuaran gestionant com s’han gestionat fins ara; l’únic que

feim és introduir la iniciativa privada, principalment a la

construcció d’aquest hospital. Lògicament l’adjudicatari tendrà

el manteniment durant uns trenta anys d’aquesta infraestructura,

la qual cosa farà que, a més, la construcció sigui de millor

qualitat que si fos al contrari, i la resta de serveis en aquest

moment estan en fase d’estudis. Però sí que és cert que per

poder emprar aquesta fórmula de finançament sense

compatibilitzar deute és necessari transferir un risc i alguna

àrea de negoci. Quines?, idò per exemple les que en aquests

moments ja estan externalitzades. Ja tenim externalitzat el

servei de neteja, ja tenim externalitzat el servei de seguretat, el

servei de cafeteria, de televisió, i això és l’únic que farem. Però

sense cap dubte -i això ho vull repetir perquè sé que en qualque

moment he sentit missatges contraris i que no eren certs- no

tenim pensat privatitzar ni externalitzar cap servei clínic de

l’actual hospital de Son Dureta.

En definitiva, jo crec que he explicat o he donat resposta

una mica a les inquietuds que m’han traslladat els grups

parlamentaris. En qualsevol cas, com que crec que hi ha un

altre torn d’intervencions, si m’he deixat alguna cosa estic a la

seva disposició, igual que hi està també tot l’equip de la

conselleria i els arquitectes, per si hi hagués cap dubte al

respecte.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de contrarèplica, vol fer

ús el PSM...? Sra. Mascaró. 5 minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Procuraré ser breu, perquè jo no pensava intervenir en el

segon torn, però després de la intervenció de la Sra. Consellera

crec que s’han de contestar una sèrie de coses. En primer lloc

voldria que quedàs ben clar que pel fet d’oposar-me a aquest

projecte perquè som partidari de l’anterior, en cap moment no

significa optar per coses baratetes que puguin no tenir qualitat

o que jo pugui tenir un complex d’inferioritat. La veritat és que

conec perfectament les meves limitacions, que sé perfectament

que no som del món de la medicina, fins i tot així podria anar

a fer feina en aquest hospital, perquè supòs que hi continuarà

havent-hi l’aula hospitalària, per tant també hi trobaríem un

ofici perquè jo hi pogués anar, però complex d’inferioritat cap

ni un.

A partir d’aquí, Sra. Consellera, es pensava transmetre

ilAlusió amb aquest projecte? Miri, jo pensava el mateix quan

avui horabaixa revisava una cosa molt semblant que tenc del

projecte anterior. Ara si ens asseguéssim amb la conselleria

s’ilAlusionaria ben igual que jo m’he ilAlusionat avui. Per tant

estam davant dos criteris ilAlusionants diferents. 

Possibilitats. Vostè diu que jo no me n’he adonat que allò

era una reforma i que això és un nou hospital. Crec que aquest

és un dels temes que haurien de tenir ben clars. A veure, aniré

repassant una miqueta el que heu dit. El juliol del 2003 no

vàreu trobar més que un projecte; el juliol del 2003 el projecte

del nou Son Dureta a Son Dureta, perquè li continuaré dient

nou Son Dureta, estava en les mateixes condicions que aquest

projecte que vós ara ens presentau emperò encara tenia un

avantatge: no esperaven requalificacions de sòl, aquell és sòl

sanitari i el de Son Espases a dia d’avui encara és sòl rústic. Per

tant anam ajornant el començament.

Més coses. No es va atrevir el pacte de progrés a fer res

amb aquell projecte. Què vol dir que no es va atrevir a fer res?

Va heretar un concurs que estava iniciat, en el gener va

adjudicar el concurs iniciat per l’equip del ministeri, per cert

tots del seu partit, i en el seu moment, quan es va haver acabat

el procés d’elaboració del projecte varen venir unes eleccions

i llavors va arribar vostè, i vostè va ser qui el va aturar, no va

ser el pacte de progrés que aturà aquell projecte, el va aturar

vostè i el govern del Partit Popular. Estava en marxa, estava a

punt de demanar la llicència d’obres, Sra. Castillo.

El tema de la semàntica, que havia dit un altre portaveu que

és molt important. Reformar ca nostra o fer una casa nova.

Evidentment, si jo he de tenir els picapedrers dins la cambra on

dorm i la meva casa és molt vella i cau preferiré una casa nova;

però si jo tenc una casa gran, a un lloc que està bé, a un bon

solar, i m’ofereixen poder continuar vivint allà dins mentre em

fan obra a veïnat i quan estigui aquell anar-me canviant, jo no

canvii. Vostè no coneix les obres antigues i les obres noves,

Sra. Castillo, si ho venem d’aquesta manera. Però aquí hi ha

una altra trampa; vós parlau sempre de reforma de Son Dureta,

i aquí hi ha un problema tècnic i potser jurídic, perquè si allò

un projecte de reforma, el que jo dic que era un projecte nou,

no serveix un projecte de reforma per fer un hospital nou

començant des de baix, no és el mateix. Per tant o bé el

projecte no és el mateix, amb la qual cosa vostès haurien

d’haver convocat un nou concurs, o bé a Son Dureta s’hi feia

un nou hospital, que és el que jo defens. Per tant aquí a

qualcuna de les dues bandes vós ens enganau.
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Allò del projecte ja li ho dit. Ah, sí, alternar activitat

assistencial amb obres. Sra. Consellera, vostè no va cap dia a

Son Dureta? I està constantment en obres, sempre estan

arreglant qualque cosa. Si Son Dureta cau i vostè té

pressupostats 8 milions d’euros per arreglar mentre no tengui

el nou perquè Son Dureta cau. Hi estan, en obres, en aquests

moments conviuen malalts i obres, sense un projecte funcional

per evitar que la convivència es convertís en cohabitació; per

tant no s’ha d’estranyar que a mi no m’ilAlusioni aquest

projecte. 

Jo la rept a fer el que ha fet avui amb mitjans de

comunicació però amb els dos projectes un veïnat de l’altre, a

veure com acabarien. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Socialista no hi ha

intervenció. En torn de contrarèplica té la paraula la Sra.

Castillo.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Moltes gràcies, Sr. President. És cert, avui potser no hem

duit les diapositives corresponents, però jo ho he fet, jo he

comparat el projecte de reforma, nou... A mi m’és igual, si és

una qüestió terminològica contesta estic, li ho dic sincerament,

Sra. Mascaró; si tot el problema és una qüestió terminològica

jo li podré dir nou hospital de Son Dureta a la reforma i nou

hospital de Son Dureta al que està ubicat a Son Espases, el que

passa és que no els empr per diferenciar. Jo li he dit a la meva

intervenció que la reforma, que vostè li diu nou hospital de Son

Dureta, contemplava replantejar un 78% de l’hospital. Això és

un cent per cent, d’acord, però per entendre’ns permeti’m que

continuï dient-li reforma o que li diguem el nom que tenia: Pla

director de l’Hospital de Son Dureta a la reforma, a allò que

estava inicialment previst el gener del 2002, i nou hospital a

allò que tenim previst en aquest moment.

Primer també li he de dir que jo no li he dit que vostè

tengués un complex d’inferioritat, ni molt manco, jo no m’hi

atreviria mai; jo tampoc no som de professió sanitària i no sé si

acabaré fent feina a l’Hospital de Son Dureta; no en tenc

perspectives però la vida mai no sabem on acabarà, lògicament,

però en qualsevol cas li puc assegurar que jo mai no li diria que

vostè ha de tenir un complex d’inferioritat o una manca de

coneixements per la seva falta de formació sanitària, perquè

sempre he estat expressament bastant respectuosa.

Vostè diu que he estat jo que he retardat aquest hospital. Jo

no sé com li ho he d’explicar, Sra. Mascaró, perquè a més és un

tema reiterat i insistent per part seva. Si jo l’any 2003, arrib el

juliol del 2003, i en el meu pressupost no tenc cap partida per

dur endavant la reforma, com la puc fer l’any 2003? Vostè

digui-m’ho. I l’any 2003 pensi que feia un any i mig que ja

s’havia adjudicat el projecte de reforma de l’hospital; per tant

durant un any i mig no s’havia fet absolutament res.

S’haguessin pogut fer dues coses, lògicament: primer, com que

ja sabien que venien les competències i era un procediment

iniciat, si efectivament hi hagués hagut la voluntat, que es diu

ara que tenim tanta pressa per fer aquesta reforma d’aquest

hospital o per construir aquest hospital, s’hagués pressupostat

en el pressupost de l’any 2002 en previsió que venien les

competències i que aquesta comunitat hauria d’assumir aquesta

execució. També s’hagués pogut pressupostar en els

pressuposts de l’any 2003, però cap de les dues vegades no es

va fer. Lògicament s’hagués pogut pressupostar en el del 2004

però llavors el pacte de progrés ja no ho va poder fer, i n’estic

contenta, la veritat, perquè crec que tampoc no ho hagués fet,

i nosaltres no ho fet purament i simplement perquè quan vàrem

arribar ens vàrem trobar un dèficit tremend, que en aquest

moment crec recordar que era de 150 milions d’euros, que no

ens permetia res més, i vàrem haver d’estudiar alternatives de

finançament d’aquest hospital, que és precisament la que hem

trobat i que s’està duent a terme a altres comunitats autònomes

indistintament del color polític. Això vol dir que lògicament no

serà dolenta, i això implica que no hem de consignar partida

pressupostària perquè, com els he explicat, començam a pagar

quan s’entrega aquesta infraestructura executada.

Per tant no em digui que jo he aturat aquesta infraestructura

perquè precisament el que fa aquest govern és impulsar aquest

nou hospital de Son Dureta i que d’una vegada pugui ser una

realitat. Vostè m’agradaria que parlàs amb els professionals de

Son Dureta, perquè vostè no sap quants d’anys fa que senten

parlar d’aquesta reforma o d’aquesta adaptació, o de fer un nou

hospital de Son Dureta. Ja és ben hora que es pugui dur a terme

aquesta infraestructura.

Respecte a allò del projecte nou ja li he dit que crec que no

és una qüestió de terminologia i que en qualsevol cas no serà

aquesta la qüestió. I respecte a allò d’alternar les obres de

reforma amb l’activitat assistencial, bé, és una diferència de

criteri. Ja li dic, jo no li dic que tengui la raó, jo li dic que ha

estat un plantejament de govern, una decisió de govern

emparada en una petició del sector i en una sèrie d’arguments,

com per exemple el que els he dit que podríem introduir

moltíssimes millores, però no vol dir que sigui la bona; vull dir

que és una decisió de govern. Jo m’estim més no estar a una

casa on es fa reforma, i li ho dic sincerament i en tenc

experiència, i li puc assegurar que m’estim més no ser-hi. I a

més també li puc dir que jo me’n record, i aquí tenc una sèrie

de retalls de premsa de la passada legislatura on es feien unes

petites reformes a l’Hospital de Son Dureta actual i jo no sé si

vostè recorda fins i tot una foto que sortia no me’n record a

quin mitjà de comunicació era, però que sortia una persona fent

feina a una part de Son Dureta, picant, amb un malalt

d’urgències a una llitera ben devora. 

Vull dir que jo crec que són situacions que, si realment ens

creim que hem d’anar cap a la humanització de la sanitat, no

podem permetre, sincerament, i per tant hi ha moltes raons que

fan que nosaltres haguem decidit fer un nou hospital, però és

que una d’elles ha de ser que alternar l’activitat assistencial

amb l’execució d’una obra d’enquesta envergadura realment no

pot comportar cap benefici ni a l’usuari ni al professional. Per

tant ja li dic, no vol dir que sigui la veritat, no vol dir que jo

tengui més raó que vostè. Simplement ha estat una decisió de

govern, que la meva obligació simplement era justificar-la,

argumentar-la i crec que així ho hem intentat fer i ho estam

fent.



En definitiva, jo per acabar simplement vull dir que, bé,

avui han pogut conèixer a fons aquest hospital. Vull agrair de

veres molt sincerament, a part de l’equip de la conselleria i del

Servei de Salut que m’ha acompanyat, l’assistència dels

arquitectes, que han volgut ser aquí avui amb nosaltres, i que

lògicament no era per discutir a nivell polítics sinó perquè

vostès poguessin tenir tots els detalls que poguessin demanar

quant a aquesta infraestructura, que de veres els dic que crec

que serà de les més importants que es duran a terme a la nostra

comunitat en els propers anys, i de veres que m’agradaria, i així

ho continuaré intentant, com he dit abans, que vostès la

poguessin veure amb tanta ilAlusió com la veim nosaltres, com

la veuen els professionals de l’Hospital de Son Dureta, tots els

professionals sanitaris de la comunitat, i molts de ciutadans que

també van coneixent aquest nou hospital i sabem i veuen que

serà una propera realitat.

Per tant jo els demanaria que tenguessin aquesta mateixa

ilAlusió i que entre tots poguéssim remar perquè es fes realitat.

De veres que crec que és una obligació de cara als

professionals i de cara als ciutadans, i per tant en aquest sentit

farem feina i de veres que esper que, com a molt tard, a

principis de l’any que ve, si tot va bé, si tots els procediments

van bé, puguem posar la primera pedra d’aquest gran nou

hospital de Son Dureta, que donarà assistència, a més de la

màxima qualitat, a moltes generacions futures de la nostra

comunitat, actuals, lògicament, i futures.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

Una vegada esgotat l’ordre del dia, només queda agrair la

presència de la consellera i dels acompanyants, i no havent-hi

més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
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