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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui, i en
primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Sí, Sr. President. Jaume Tadeo substitueix Maria Binimelis.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Sr. Presidente, Xisco Molina sustituye a Eduardo Puche.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha més substitucions? 

Compareixença RGE núm. 6990/06, solAlicitada pel
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i acceptada
per la Comissió No Permanent de Salut, de l'Hble.
Consellera de Salut i Consum, per tal d'explicar el procés
d'adjudicació de la construcció del nou hospital de
referència.

L’únic punt de l’ordre del dia d’avui consisteix en la
compareixença RGE núm. 6990/06 de la consellera de Salut i
Consum, per tal d’explicar el procés d’adjudicació de la
construcció del nou hospital de referència. Assisteix l’Hble.
Consellera de Salut i Consum, Sra. Aina Castillo i Ferrer,
acompanyada de l’IlAlm. Sr. Josep Corcoll Reixac, director
general de Planificació i Finançament, i del Sr. Sergio Beltrán
Damián, director gerent del Servei de Salut de les Illes Balears.

Té la paraula l’Hble. Consellera per tal de fer l’exposició
oral sense limitació de temps. Sra. Consellera, quan vulgui.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Castillo i Ferrer):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, membres dels mitjans de comunicació, que avui també
ens acompanyen, primer de tot voldria agrair la seva presència,
a més de la dels membres del Govern que avui m’acompanyen,
el gerent del Servei de Salut i el director general de
Planificació, per tal de poder explicar el procés d’adjudicació,
si ho podem dir d’aquesta manera, de la construcció del nou
hospital de referència de les Illes Balears, el nou hospital de
Son Dureta. Dic si es pot dir de qualque manera perquè encara
no està adjudicada aquesta concessió per tal de fer efectiu o
realitat el nou hospital de Son Dureta, però en qualsevol sí que
hi ha hagut un procediment i per tant donaré compte del que
fins a aquest moment pugui, amb les limitacions legals que
després vostès veuran.

Com sempre vostès compten amb tota la meva
colAlaboració, amb tota la colAlaboració de la Conselleria de
Salut i del Govern per tal de retre comptes de la política que es
desenvolupa a la Conselleria de Salut. Els he de dir, com a
curiositat, que amb aquesta compareixença ja fa com a 30
vegades que comparesc, bé a través de preguntes orals, escrites,
documentació, compareixences o interpelAlacions, per tal
d’explicar el que és i el que serà el futur hospital de Son Dureta

d’aquesta comunitat autònoma. Però en qualsevol cas si és
necessari compareixeré 30 vegades més, perquè vull assumir o
fer realitat també el compromís que vaig assumir el primer dia,
i és donar i retre comptes de tot allò que vostès vulguin amb la
màxima transparència.

Anem per feines, idò. Vull recordar, perquè crec que això
és important quan parlam d’infraestructures sanitàries, una cosa
que crec que ja saben tots els diputats: aquest govern està
construint en aquests moments tres nous hospitals, l’Hospital de
Menorca, l’Hospital d’Inca i l’Hospital de Formentera, tres
hospitals que seran una realitat en pocs mesos, i a més està fent
feina en aquest quart hospital per a la comunitat que serà posar
en marxa les obres de construcció del nou hospital de Son
Dureta, a més d’una trentena d’actuacions en atenció primària,
és a dir, en centres de salut o unitats bàsiques.

Per què construïm un nou hospital? Bé, jo crec que hem
debatut àmpliament aquesta qüestió amb tots vostès i crec que
ha quedat clar que el Govern de les Illes Balears, amb el suport,
a més, que agraesc, del Grup Parlamentari Popular i amb
l’oposició de la resta de grups polítics, vol que els ciutadans de
les Illes Balears comptin amb la millor infraestructura sanitària
possible, amb el millor hospital de referència possible per a tots
els ciutadans de les Illes i tots aquells que ens visiten. A més jo
crec que avui, en un període que s’aproxima a les eleccions,
m’han de permetre que els recordi una frase: “Esment especial
mereix en aquest capítol -és a dir, la sanitat- el nostre
compromís de construcció d’un nou hospital a Palma en
substitució de l’Hospital de Son Dureta, i per això, en
colAlaboració amb l’Ajuntament de Palma amb l’aportació d’un
solar adequat a tal necessitat, procedirem a l’execució d’una
infraestructura hospitalària moderna”. Això que els acab de
llegir és ni més ni manco que el programa electoral del Partit
Popular quan es va presentar a les eleccions l’any 2003 i va
guanyar les eleccions, i per això va poder formar govern i avui
estic davant tots vostès retent els comptes de la Conselleria de
Salut com a titular d’aquest departament. 

I això és precisament allò que el Govern de les Illes
Balears, amb el suport -ho hem de recordar- de la majoria dels
ciutadans a les urnes, està duent a terme. El Govern compleix
els seus compromisos. Es tracta de construir un hospital que
respongui a les necessitats actuals: més de 800 llits
d’hospitalització, una zona d’urgències que augmentarà gairebé
un 200% respecte de la zona d’urgències actual, tendrà més de
5.000 metres quadrats, a més de també tenir un heliport a la
porta d’urgències, que és molt important per a les Illes,
directament comunicat a la porta amb l’àrea d’urgències. Ara
mateix els he de recordar que els avions, els helicòpters han
d’aterrar o bé a Son Sant Joan o bé a la base General Asensio.

I abans d’entrar en el tema que ens convoca avui vull deixar
clara una cosa, una cosa ben clara: com a consellera, com no
pot ser d’altra manera, no em pronunciaré sobre el contingut de
les ofertes que s’han presentat a aquest procés. Estam parlant
d’un procés d’adjudicació que encara està obert, i per tant no
puc jurídicament parlar sobre aquest tema. Hi ha un concurs en
marxa i, per tant, la mesa de contractació és l’òrgan al qual
correspon decidir quina és l’oferta guanyadora i a més la més
beneficiosa per desenvolupar aquest projecte de construcció del
nou hospital de Son Dureta. L’adjudicació del nou hospital
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competeix a la mesa de contractació i, per tant, no puc parlar
sobre ofertes econòmiques ni sobre característiques tècniques,
ni si sobre una empresa ha ofert més o menys treballadors per
gestionar els 30 anys dels serveis no clínics, ni quants de
doblers destina cada oferta a la reposició dels equipaments, o
quina empresa té més experiència o menys a nivell nacional o
internacional. Si vostès ho volen fer són lliures, però com a
consellera, i consultats els serveis jurídics, no puc pronunciar-
me sobre aquestes qüestions. És per aquest motiu que aquesta
consellera encara no ha demanat una compareixença a petició
pròpia davant aquesta comissió, perquè no està adjudicat, no
està culminat aquest procés, i per tant aquesta consellera no pot
entrar a fer valoració i a desvetllar característiques de les
ofertes que s’han presentat.

No obstant això sí que vull deixar una cosa ben clara avui
que tenc la possibilitat de comparèixer davant vostès en aquesta
comissió: el Govern, com ja he manifestat en altres ocasions,
no té cap preferència per cap de les sis ofertes que s’han
presentat. L’única preferència que té aquest govern és la de
construir de manera el més immediata possible aquest nou
hospital de referència per a tots els ciutadans de les Illes
Balears. A més, com després podré entrar en detalls, també
hem de dir que, pels comentaris que hem sentit i les aportacions
que han fet distints membres de l’oposició, crec que també ha
de quedar molt clar que no estam davant d’una subhasta, aquí
no parlam que s’hagi d’adjudicar a qui hagi presentat el millor
preu, estam parlant d’un concurs on es valora no només la
construcció del nou hospital, sinó també el manteniment durant
30 anys d’aquesta infraestructura i la gestió durant 30 anys de
tots els serveis no clínics de l’Hospital de Son Dureta.

Però en qualsevol cas continuaré. Fa un any, a l’octubre de
l’any 2005 el Consell de Govern va autoritzar posar en marxa
tot aquest procés. Es va convocar un concurs per un import de
778 milions d’euros que es pagaran una vegada que l’hospital
estigui acabat i lliurat al Govern de les Illes Balears i es vagi
prestant el servei pel qual s’ha fet la concessió durant aquests
30 anys. Vull aclarir que aquesta quantitat, 778 milions
d’euros, és una quantitat que ha estat calculada pels tècnics del
Servei de Salut després de nombrosos estudis de viabilitat
econòmica financera. D’aquesta quantitat, d’aquests 778
milions d’euros que costarà aquesta concessió durant 30 anys
de la gestió de l’Hospital de Son Dureta i la seva construcció,
233 milions són destinats a la construcció de l’hospital, a
l’adquisició de l’equipament bàsic i a la seva reposició durant
30 anys; la resta, quasi 545 milions d’euros, es dedicarà a
cobrir les despeses d’explotació dels serveis no clínics de
l’hospital durant -com he dit- 30 anys, que és el període
d’explotació. Aquests serveis no clínics la majoria també he de
dir que són els serveis no clínics que ja en l’actualitat estan
externalitzats a l’actual hospital de Son Dureta i que són
gestionats per diferents empreses; el que canviarà és que
passarà a haver un únic concessionari i, en lloc de fer concursos
de 4 anys en 4 anys, els farem per a 30 anys, la qual cosa ens
donarà més qualitat i més eficiència dels recursos que
gestionam des de la conselleria.

De fet jo els puc dir, i això sí que ho puc afirmar amb
satisfacció com a consellera de Salut, que el concurs ha estat un
èxit. Sis empreses, sis grans empreses que totes i cadascuna són
capaces de construir i gestionar aquest hospital, i això és el que

ha permès a la mesa de contractació analitzar aquests sis
projectes. Convendran amb mi que, a més competitivitat, més
possibilitat d’escollir el millor projecte, el més adequat i
beneficiós per aixecar el nou hospital; poques vegades n’hem
tengut ocasió.

Si el Govern -també els ho puc explicar- dins aquest procés
va apostar per aquest model de construcció, el que es diu PCI
o participació publicoprivada en el que és la construcció
d’infraestructures sanitàries, que suposarà pagar-lo en 30 anys,
és precisament per la manca de finançament. Els vull recordar
que quan jo vaig arribar a la conselleria tenia un dèficit de 150
milions d’euros, i tenia dues possibilitats: plorar i no fer res
perquè el finançament no m’ho permetia, o lluitar per fer
possible cobrir les necessitats sanitàries d’aquestes illes, de tots
els ciutadans, amb la construcció d’infraestructures i la millora
dels serveis. Òbviament hem duit dues línies. Per una banda
l’increment del pressupost, amb un 60% més de quan vaig
arribar a la conselleria, la qual cosa he d’agrair al president
d’aquesta comunitat autònoma, que ha prioritzat la sanitat i ha
apostar per tenir una més i millor sanitat pública cada dia en
aquesta comunitat. I l’altra línia de treball va ser cercar
fórmules de finançament alternatives que no ens obligassin a
tenir el pressupost total durant un o ics anys que fos el temps de
construcció, sobretot del nou hospital de referència.

Per tant jo crec que és una decisió que va ser encertada
perquè, a més, avui ens permet parlar del pròxim inici d’aquest
hospital. Vostès saben que el Govern central no està disposat
a pagar infraestructures sanitàries, almanco a les nostres illes i
llevat de qualque excepció, com és l’Hospital d’Astúries, on
l’executiu del Sr. Rodríguez Zapatero sí que ha compromès una
partida de 72 milions d’euros. Nosaltres, les Illes Balears,
devem ser una comunitat de segona categoria per a aquest
president del Govern i el Partit Socialista, perquè en canvi a la
nostra comunitat no s’ha apostat en cap moment per donar
suport al finançament d’aquesta infraestructura, féssim el que
féssim, fins i tot, fins i tot -i això ho vull deixar molt clar-
oferint per part del president d’aquesta comunitat autònoma al
Sr. Antich el canvi d’ubicació de l’Hospital de Son Dureta a
canvi de finançament. No ha estat així; per tant duim endavant
aquest model de concessió, que és el que permetrà que sigui
una realitat aquest nou hospital de Son Dureta.

El gener d’enguany es va tancar el concurs per a la
construcció, la conservació i l’explotació dels serveis no clínics
i, com els he dit, es varen presentar sis empreses, sis ofertes.
Els puc comentar, perquè també està en el plec de condicions
i és públic perquè està publicat, que el model escollit per a la
licitació de la concessió ha estat d’un concurs, és a dir, no ha
estat una subhasta, com els vaig dir. En concret els puc dir que
el plec de condicions fixa 100 punts per valorar totes les
ofertes; 70 corresponen als criteris tècnics, és a dir, la qualitat
de la construcció, la quantitat de l’equipament, el nivell de
manteniment de l’hospital, les inversions en reposició de
material i qualitat, la gestió i la quantitat de personal dels
serveis no clínics, etc.; això són 70 punts, el 70% de la
valoració de cada una de les ofertes. I la resta, el 30%, els 30
punts restants, són els que apliquen els criteris econòmics de les
propostes.
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Per tant les empreses que s’han presentat han de complir les
condicions tècniques i econòmiques previstes en el plec, i una
d’aquestes és que el cost no superi els 778 milions d’euros,
perquè així ho consideren convenient i ajusten al mercat els
estudis de viabilitat econòmica elaborats pels tècnics del Servei
de Salut. He de dir que, excepte una oferta que ha superat
aquesta quantitat, les altres cinc es mantenen dins els límits i,
a més, presenten fins i tot un preu inferior a aquests 778
milions d’euros.

Respecte a un dels punts dels qual sí m’agradaria parlar,
perquè en altres ocasions s’ha criticat aquesta conselleria per
haver-lo emprat, és respecte al tema en què volen insistir, que
és la contractació d’una empresa externa al Servei de Salut de
les Illes Balears per procediment negociat per tal que ens
ajudàs, una empresa externa, a fer les valoracions d’aquestes sis
ofertes, he de dir una vegada més que és una acció ajustada a
dret, és habitual en qualsevol administració pública que realitza
projectes d’aquestes dimensions. És més, amb un pla
d’infraestructures que, repetesc, contempla la construcció de
quatre hospitals i una trentena d’actuacions en atenció primària,
els serveis tècnics del Servei de Salut fan una feina ingent que
en aquell moment no els permetia abastar tota la valoració
d’aquestes ofertes, i per això es va triar aquesta acció de
contractació d’una empresa externa, que dic i repetesc que és
una opció perfectament vàlida i emprada per altres
administracions de manera habitual. És més, és una opció que
fins i tot en aquesta comunitat autònoma també s’ha emprat en
la passada legislatura, la qual cosa no puc recriminar, perquè
òbviament seria recriminar una qüestió que permet la legalitat
vigent. Però en qualsevol cas sí que ha de quedar clar que no és
la primera vegada que s’ha emprat en aquesta comunitat
autònoma.

Bé, en tot cas la mesa de contractació, amb aquestes
condicions i una vegada que tenia emès l’informe per l’empresa
externa amb una proposta d’adjudicació, va considerar adient
solAlicitar el mes de juliol al Consell Consultiu de la comunitat
autònoma la seva opinió davant d’un procés tan complex i a
més davant de certes acusacions que no tenien cap fonament ni
un, i al tractar-se d’una adjudicació de tanta importància la
mesa va considerar, com he dit, oportú dirigir-se al Consell
Consultiu. Com vostès saben el dictamen del Consell Consultiu
pot tenir totes les lectures que vostès vulguin, però el dictamen
del Consell Consultiu, per a qui se l’hagi llegit de la primera a
la darrera lletra, avala tot el procés i el declara ajustat a dret;
encara que no és preceptiu aquest dictamen, la mesa de
contractació a la darrera reunió que va tenir va seguir aquest
dictamen i va solAlicitar, d’acord amb aquest dictamen i per
suggeriment del Consell Consultiu, els informes al ColAlegi
d’Enginyers de Camins i també al ColAlegi Professional
d’Economistes. Un, el primer, revisarà la part tècnica, aquest
70% que els explicava anteriorment, i l’altre l’econòmica, el
30% restant. Per tant, una vegada que la mesa de contractació
del Servei de Salut disposi, aproximadament calculam en el
mes de novembre, d’aquests dos informes es reunirà i, si ho
estima oportú, finalitzarà el procés d’adjudicació, amb l’oferta
més convenient sobre la base de les clàusules administratives
i també tècniques del concurs. La mesa serà la que decidirà, si
ho estima oportú i en base a aquests informes dels colAlegis
professionals, quina és la millor oferta i qui definitivament ha
de construir aquest nou hospital de referència a la nostra

comunitat. Una vegada adjudicat aquest concurs el Servei de
Salut signarà el contracte amb l’empresa concessionària i
començaran definitivament les obres d’aquest nou hospital.

Vull reiterar el meu compromís com a consellera d’engegar
la construcció del nou hospital de referència de les Illes
Balears, igual que vull obrir també els hospitals de Menorca i
Formentera i l’hospital comarcal d’Inca. Aquest és el nostre
objectiu, i també vull agrair, a part de l’equip directiu que avui
m’acompanya i tota la resta, les moltíssimes hores de treball i
d’esforç personal, que sense ells no hagués possible dur
endavant un pla d’infraestructura tan ambiciós i tan important
per a la nostra comunitat autònoma.

En concloure aquesta legislatura d’aquí a uns mesos estic
convençuda que podrem dir que mai en tan poc temps no s’ha
fet tant per la sanitat pública de les Illes Balears. Mai en tan
poc temps no s’ha fet tant per la sanitat pública de les Illes
Balears. En quatre anys hem dedicat aproximadament 400
milions d’euros per millorar i renovar aquests nostres hospitals,
els centres de salut i els consultoris. No oblidin -i també em sap
greu, però ho he de dir- que en quatre anys, entre el 2003 i el
2007, el Govern ha invertit molt més del que s’havia mai en la
sanitat pública. Només la legislatura passada simplement es
varen invertir 12 milions d’euros en infraestructures sanitàries;
ben invertits estan, però per descomptat quan realment s’ha fet
una aposta per la sanitat pública ha estat aquesta legislatura
amb 400 milions per a infraestructures i amb un increment d’un
60% del pressupost de la sanitat per als nostres ciutadans: de
680 milions d’euros l’any 2003 s’ha passat a 1.083 milions
d’euros per a l’any 2007, i d’aquests doblers els record que, tot
i que agraïm una millora de finançament de l’Estat derivada de
la segona conferència de presidents que va venir a la comunitat
autònoma, prop de 200 milions d’euros encara surten de les
butxaques del Govern de les Illes Balears, perquè el Govern
central no reconeix que som la comunitat autònoma on més ha
crescut la població de tot l’Estat en els darrers cinc anys, ja
sobrepassam el milió de targetes sanitàries.

Vull acabar assegurant que és impossible que hi hagi més
transparència en el procediment d’adjudicació del nou hospital
universitari de Son Dureta; mesa de contractació, Consell
Consultiu, colAlegis professionals, preguntes orals,
interpelAlacions, compareixences com la d’avui, demostren
quina és l’actitud del Govern de les Illes Balears: oferir la
màxima transparència i tota la informació que vostès demanin.
Una altra cosa és que hi hagi una voluntat per part de l’oposició
en aquest parlament -i dic en aquest parlament amb tota
intenció perquè la realitat del carrer és totalment la contrària-,
repetesc, hi ha una voluntat de l’oposició de posar traves al fet
que aquest govern construeixi aquest nou hospital de Son
Dureta, senzillament perquè és un govern del Partit Popular que
el construeix.

Però els repetesc, com els he dit altres vegades i ja per
acabar, que aquest govern té un compromís amb tots els
ciutadans de les Illes Balears, amb els que varen votar i els que
no varen votar però que també saben que un hospital de
referència que té 50 anys necessita canviar de lloc, i és molt
més fàcil, molt més econòmic, molt més còmode per als
usuaris, fer un hospital nou que reformar íntegrament l’actual
hospital de referència, i això, el nostre compromís amb tots els
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ciutadans, ho durem endavant perquè aquest govern compleix
els seus compromisos i així ho va prometre l’any 2003 quan va
accedir al Govern de les Illes Balears.

Per tant moltes gràcies i qued a la seva disposició.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps màxim
de 45 minuts per tal que els grups parlamentaris puguin
preparar formulació de preguntes o observacions, per la qual
cosa deman si volen fer un recés o si podem continuar. Podem
continuar? Moltes gràcies.

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. Pel Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista intervé la diputada Sra.
Mascaró per un temps de 10 minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Celebram en primer lloc la
presència de la consellera per explicar el procés. Ens ha dit que
comptam amb tota la seva colAlaboració, que ha vengut 30
vegades a explicar el futur de Son Dureta. Jo li voldria recordar
que ha vengut 30 vegades a explicar el futur de Son Espases; el
de Son Dureta no ens l’ha explicat, no sabem què passarà a Son
Dureta, entre altres coses perquè l’edifici no és propietat de la
comunitat. Ens ha explicat el futur hospital que el Govern té
intenció de fer a Son Espases, que al principi tampoc no sabíem
on era. Per tant la màxima transparència..., és que tenim
diferents maneres de mirar-ho, Sra. Consellera.

Però..., diu que vol la millor infraestructura sanitària
possible, i jo li vull recordar que si no la tenim és perquè
l’actual govern l’ha retardada. És l’actual govern el que ha de
construir l’hospital i el que hagués pogut continuar el procés
iniciat i avui, avui, estaria segurament a punt d’inaugurar per
les eleccions. Si el solar, com deis vós que estava en el
programa electoral, hagués estat l’adequat no hagués tengut
tants de problemes com ha tengut el Govern per construir; no
hagués sortit tan car als ciutadans de Palma, que al final també
són ciutadans d’aquestes illes, i no hauria patit el retard que
pateixen tots els ciutadans d’aquestes illes.

Ens ha dit que no es pronunciarà sobre el procés de
contractació, que era per allò que li havíem demanat la
compareixença, perquè la mesa de contractació és la
competent. Jo voldria saber qui va ser que va decidir dur el
procés d’adjudicació al Consell Consultiu, si la mesa de
contractació per unanimitat, si el Govern, perquè pensam que
si realment el Govern està tan satisfet del procés i creu que és
tan correcte no havia d’haver permès a la mesa de contractació,
o haver-li dit: “És igual, si ho voleu dur al Consell Consultiu
feis una proposta i tiram endavant”. Per tant molt contents no
deuen estar de tot aquest procés si necessiten que el Consell
Consultiu, que no és preceptiu que faci les explicacions, les
doni. Perquè, a més, del Consell Consultiu, dels cinc membres
que té, dos han fet vot particular i aquest vot particular li vull
recordar que diu que hi ha sospites de manca de transparència

i de neutralitat; per tant dos dels cinc membres; dels altres tres
un és una persona que és el misser de tots els casos que té de
corrupció el Partit Popular. Per tant mig Consell Consultiu,
pràcticament, pensa el que pensam quasi la meitat del
Parlament. Vull dir que la cosa no està tan clara com deis vós.

Després explicàveu que amb aquesta adjudicació el
manteniment i la gestió dels serveis no clínics seran d’aquesta
empresa privada a la qual toqui; jo li vull recordar que també
hi ha els arxius d’històries clíniques. I deis vós com una gran
cosa que hi haurà un únic concessionari. Jo li dic que això no
és cert, perquè la licitació inclou una obligació de l’adjudicatari
perquè com a mínim un 30% de l’adjudicació, un 30%
d’aquests 778 milions, s’ha de subcontractar; les clàusules -jo
supòs que vostè les deu conèixer- les clàusules del concurs
diuen a l’adjudicatari: “A tu te tocarà això, però un 30% del
que te toqui l’has de subcontractar”, sense cap garantia ni una
que hi hagi un procés de lliure concurrència. Per tant un mínim
d’un 30 i un màxim d’un 50% dels doblers que es donin a
aquesta empresa aniran a altres empreses que no sabrem quines
seran ni s’hi podrà presentar tothom, perquè no hi ha cap
clàusula que obligui l’empresa, el concessionari a què li toqui,
a haver de fer una lliure concurrència. Per tant no hi haurà un
únic concessionari, hi continuarà havent-ni molts i a lliure
disposició. Això ho diuen les clàusules, que jo vaig pagar els
10 euros per tenir les clàusules que tenien les empreses
d’adjudicació; vaig anar allà, vaig enviar una persona allà amb
el meu nom i ens van donar un CD però a canvi de 10 euros;
per tant... Cap problema, vull dir que està bé 10 euros, per tenir
tot aquest tipus d’informació.

Després diu que el Govern no està obligat, ha dit, a pagar
infraestructures. Ah, sí, parlàveu del Govern central, que no
està obligat a pagar infraestructures hospitalàries. El Govern
central té les seves competències, se’ns varen traspassar
aquestes i és vera que no està obligat, però si el Grup
Parlamentari Popular en el Parlament de Madrid hagués donat
suport al grup parlamentari català que, a proposta del PSM,
demanava que el Govern de Madrid pagàs el nou hospital de
Son Dureta a Son Dureta, el Govern de Madrid l’hauria hagut
de pagar perquè feien majoria, però el Grup Parlamentari
Popular va dir que no. Per tant si no li paguen és perquè vostès
no han volgut, entre ells la Sra. Salom.

Després voldríem saber, ja que no ens voleu parlar de tot el
procés d’adjudicació, si és possible, l’empresa que va quedar
fora del concurs per motius tècnics, pel que es veu, que ja no es
va tenir en compte a l’hora de valorar, quins motius tècnics
eren els que varen deixar fora una empresa, ja, de la valoració
del concurs. Això crec que sí que es deu poder saber, si ja no
han entrat dins el concurs.

Llavors, quants d’informes externs s’han demanat en aquest
procés de licitació?, perquè vós heu parlat del fet que la mesa
havia demanat un informe extern, ha sortit publicat que se
n’han demanat fins a tres a diferents empreses. Per tant, seria
bo saber si hi ha hagut un informe a petició de la mesa, si n’hi
ha hagut dos o si n’hi ha hagut tres o si n’hi ha hagut més. 

També voldríem saber si vós formau part de la mesa de
contractació o no i, en tot cas, quin representant polític hi ha
dins la mesa de contractació. Heu dit que mai en tan poc temps
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no s’havia fet tant per la sanitat pública de les Illes Balears, jo
li record que excepte un any i mig que la sanitat de les Illes
Balears, un any i mig, no hi va arribar bé, va ser gestionada per
un govern progressista en aquestes illes, els anteriors set anys
havia estat governada pel Partit Popular des de Madrid. Per
tant, tot el que no hi ha fet fins ara no és culpa de l’any i mig
que va gestionar el pacte de progrés, el seu partit també en té
molta, de culpa, i segurament els anteriors d’altres partits que
han governat a l’Estat també. Per tant, allò de l’Estat no és una
cosa d’ara, lamentablement, és una cosa de sempre, governi qui
governi a Madrid, els seus també, aquí no arriba res.

Heu dit que és impossible que hi hagi hagut més
transparència perquè heu vingut moltes vegades a donar
explicacions aquí. Jo li vull recordar que no és el mateix donar
les explicacions que se li demanen que quan se li fa una
pregunta ens torni contar tots els hospitals que hi ha en marxa
en aquestes illes, perquè alguns els tenim en marxa, gràcies a
Déu, perquè l’any i mig que els va gestionar el pacte de progrés
va fer les coses que s’havien de fer.

I, ja per acabar, diu que aquest govern compleix, jo li vull
recordar que vós formau part del Govern des del 2003 i el
novembre del 2003 vàreu prometre que dins el 2004 posarien
la primera pedra d’aquest nou hospital del qual avui encara
discutim la licitació. S’està acabant el 2006, i el Govern no ha
complit, i se vos està acabant el temps per complir dins aquest
període legislatiu. Per tant, el Govern no compleix tant, sí que
és veritat que certs consellers saben explicar moltes coses, a
vegades sense dir-ne gaire. 

Però jo els record això, aquest govern no ha complit, la
primera pedra del nou hospital de referència, vós vàreu
prometre al novembre del 2003, i està escrit al Diari de
Sessions, que es posaria al 2004, estam acabant l’octubre del
2006 i no tenim ni la primera pedra, no li dic ja una paret
muntada. I li record que és culpa del Partit Popular que aquest
hospital de referència per als ciutadans de les Illes Balears, no
estigui a punt d’acabar, no de posar la primera pedra, d’acabar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. El Grup Parlamentari Mixt no hi és.
Intervé pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, el
Sr. Ramon per un temps de 10 minuts. 

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies a la consellera
per comparèixer. Intentaré ser molt breu i no voldria ser
excessivament descortès amb la consellera, jo li faré alguna
pregunta concreta, poques, i llegiré la resposta al Diari de
Sessions, perquè a les sis tenc un compromís ineludible, no
sabia si intervenir, però tenc temps de fer una petita pregunta.

I començaria per un prec, un prec a la Sra. Consellera. Quan
parlam d’aquest hospital que s’està projectant li agrairia, com
ja li ha dit la Sra. Mascaró, que parlàs de l’hospital de Son
Espases, al nou hospital de Son Dureta vostè hi ha renunciat
legítimament, entenem des del nostre grup que és un error, però

legítimament i, per tant, per no confondre a la gent li faria el
prec que parli de l’hospital de Son Espases.

I desprès li faria un prec, no utilitzi un argument, supòs que
no tendré molt d’èxit, però jo li vull fer, un argument que vostè
sol utilitzar de manera habitual. Diu que l’oposició, els grups
de l’oposició, estam en contra d’aquest hospital de Son Espases
no per res, sinó perquè el fa el Partit Popular. Bé, l’hospital
d’Inca l’està fent un govern del Partit Popular -tot i que se’l va
trobar encaminat-, el de Maó o el de Formentera o diversos
centres de salut, i els grups de l’oposició no li diuen res, és a
dir, els grups de l’oposició, jo parlaré pel meu, els grups de
l’oposició estam en contra d’aquest hospital de Son Espases, i
vostè ho sap perfectament, perquè érem partidaris del nou
hospital de Son Dureta, perquè creim que la decisió de dur-lo
a Son Espases no és per motius sanitaris, és per altres tipus de
motivacions. No hi entraré més ara, simplement, en fi, vostè pot
seguir utilitzant aquesta argumentació si vol, jo li demanaria
que no ho fes, però en tot cas crec que no se sosté, no estam en
contra perquè ho faci un govern del Partit Popular, perquè les
altres infraestructures sanitàries no les hi criticam. Per tant,
estam per allò que estam i per cert, no ho està fent un govern
del Partit Popular, no ho està fent ningú, no s’està fent, és una
de les altres crítiques que tenim, perquè creim que estaria
avançat si no s’hagués volgut canviar de projecte.

Una altra qüestió, el finançament de Madrid és insuficient,
d’acord, d’acord, a la passada legislatura vostè no pensava el
mateix, però és insuficient. Ja li ha dit la Sra. Mascaró que
havien tengut la possibilitat d’aconseguir finançament de
Madrid sempre i quan fos el nou hospital de Son Dureta que
vostès no volen perquè volen fer aquest. Per tant, el
finançament de Madrid és insuficient, però és el que va donar
un govern del Partit Popular i que el nou govern del Partit
Socialista ha augmentat. Jo crec que aquest argument no se
sosté perquè s’hauria pogut aconseguir, si no el finançament
total, finançament parcial a Son Dureta, vostès no l’han volgut,
han optat per una altra cosa.

El pagament ajornat i les infraestructures hospitalàries
privatitzades o semi privatitzades, jo crec que no són tampoc
pel mal finançament de les Illes Balears. Ara, abans, estava
dinant amb uns companys de Madrid, que em comentaven
bastant indignats per la situació de la comunitat de Madrid on
la presidenta està fent disset hospitals pel mateix sistema,
també, de pagament ajornat a 50 anys, disset, i deien que és una
qüestió que ells veuen exagerada, innecessària i també per
aquest sistema, és a dir, és un política que es du des dels
governs de les comunitats autònomes del Partit Popular.

Després, algunes precisions. Vostè no es vol fer responsable
ni vol parlar de les decisions de la mesa de contractació. Home!
La mesa de contractació no, però en canvi la responsabilitat
d’elegir l’empresa privada, d’elegir a dit l’empresa privada que
va fer la valoració, i aquí estaria el quid de la qüestió, això és
responsabilitat totalment i absolutament seva. I vostè només ha
dit que no és ilAlegal, només faltaria que fos ilAlegal! Però d’allà
on surt la conflictivitat, la diferència, és a dir, l’empresa que fa
la valoració la decideix vostè a dit, vostè a dit, i no és ilAlegal
aquest sistema, però no sembla que sigui el més correcte i no
ho diem només nosaltres, sinó que ho diu una part significativa
del Consell Consultiu que no la veu com la fórmula més
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correcta. Nosaltres tampoc no la veim com la fórmula més
correcta, la decisió la pren vostè, té tota la responsabilitat i és
qui fa la valoració. I a partir que es filtren determinades
notícies és quan entenem nosaltres, i si vostè creu que no és
així m’agradaria que ho desmentís, quan surten determinades
notícies és quan es decideix un informe del Consell Consulti;
i vostès aconsegueixen, de la manera que sigui, que el Consell
Consultiu digui que no ha estat un procediment ilAlegal, tampoc
no diu que sigui el millor procediment, i  li fan fer valoracions
de coses per les quals no està preparat el Consell Consultiu per
actuar i se l’obliga, se’l força d’alguna manera a pronunciar-se
sobre coses que, ja dic, no són de la seva competència.

Una altra qüestió que veig que es va utilitzar ahir al ple i ara
es torna utilitzar aquí, és que confonem, que l’oposició confon
subhasta amb concurs. Bé, jo crec que no, no confonem
subhasta i concurs, cap de nosaltres no havíem pensat que això
fos un sistema de subhasta, però també, com diu el vot
particular al Consell Consultiu que diu “davant ofertes de
similars característiques el preu de l’oferta és fonamental”,
estam parlant d’ofertes de similars característiques i això també
surt a l’informe del Consell Consultiu.

Bé, una afirmació que ha fet vostè que mai no s’havia fet
tant per la sanitat pública, jo  crec que és molt discutible, si
llevàssim pública i posàssim privada tal vegada perquè tot
aquest retard el que afavoreix és el negoci de la sanitat privada
que va millor que mai, viento en popa y a toda vela,
precisament pels retards que s’estan produint. 

Sobre que el concurs ha estat un èxit perquè s’hi han
presentat sis empreses, crec que ha dit vostè, jo li demanaria
que reflexionàs una mica. Això és un èxit? En quin sentit, per
què podran triar molt? O el fet precisament que es presentin
aquestes empreses el que vol dir és que hi ha un negoci immens
en contra dels pressupostos públics i per això hi ha moltes
empreses que es presenten a competir per aquest negoci?

Jo, com a més no hi podré ser per a una segona intervenció,
res més, m’agradaria dir més coses, però ho deixam així. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. A continuació pel Grup Parlamentari
Socialista intervé la Sra. Salom, per un temps màxim de 10
minuts.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President. Per començar diria que substituesc
la Sra. Rosa Alberdi, abans no se m’ha demanat i així constarà
al Diari de Sessions. En segon lloc, donar les gràcies a la Sra.
Consellera i a les persones que l’han acompanyada a aquesta
compareixença. 

Voldria entrar, al començament de la meva intervenció,
quan la Sra. Consellera parla de la contractació que és
totalment legal d’una empresa privada, per descomptat que és
totalment legal, això ho sabem, exactament igual que tots els
que estam aquí, Sra. Consellera, sabem què és una subhasta i

sabem què és un concurs. Jo, en aquest primer pas, i és una
pregunta molt concisa, li pregaria que a part d’aquest informe
que vostè va fer a aquesta empresa privada perquè li valoràs el
preu, vostè té altres informes, públics, privats, que puguin
servir, també, com a comparació amb aquest informe del qual
vostè ha parlat que va fer com marca, vull dir, que està
totalment dins la llei, que va costar -si no vaig equivocada-
30.000 euros i que, efectivament, vostè va triar l‘empresa que
havia de fer aquest informe? Repetesc, existeixen, Sra.
Consellera, altres informes públics i privats per què puguin
servir de comparació?

Després li voldria precisar un sèrie de coses més. És veritat
que després que sortís, el mes de juliol a la premsa que ja
donaven com a guanyadora una empresa, ho deu recordar
perquè això va fer que vostè hagués de donar al dia següent la
concessió a l’empresa i vostè ho va alentir per acabar anant al
Consell Consultiu; i d’aquí la meva qüestió, jo li demanaria
que, en aquest cas, el Consell, a aquests moments finals del
procediment, jo deman, la proposta formal de la mesa de
contractació, en aquest cas no hi ha proposta formal quan va al
Consultiu, quan vostè decideix després d’aquest titular que es
varen filtrar 24 hores abans, i després vostè va reaccionar i va
dir, bé, davant tot això ho durem al Consultiu, jo li deman, jo
li deman si hi havia una proposta formal de la seva mesa de
contractació del seu hospital. 

Dues preguntetes molts fàcils. Hi ha informes? És la
primera que he dit. I després li deman, quan va sortit aquest
titular que li va desbaratar allò que vostè ja anava a adjudicar
perquè es va filtrar la notícia i ho va aturar i va decidir que
aniria, per estar més tranquilAla al Consultiu, jo li torn demanar:
hi havia una proposta formal de la mesa de contractació? Li ho
deman.

És veritat que a un concurs i davant una igualtat, una
institució, una consellera, una mesa... pot optar al concurs per
l’opció que consideri millor, però l’administració ha de vetllar
sempre per les despeses menors, que siguin menors, ben igual
que a la vida privada, vostè pot demanar a tres arquitectes que
li facin una casa i vostè mirarà la qualitat, però també mirarà
quina d’aquestes empreses amb aquest arquitecte al capdavant
li farà un preu més ajustat, vostè no es tirarà en braços, quan es
fa una casa, d’aquell que li fa més car perquè sí, sinó que vostè,
igualment en el seu càrrec de consellera i amb tota la
responsabilitat, ha de vetllar, ha de vetllar, i repetesc, per tal
que aquesta oferta que l’administració ha d’adquirir sigui la
despesa més ajustada quant a la qualitat i si no, Sra. Consellera,
ho ha d’explicar molt bé. Ho ha d’explicar molt bé, perquè se
n’elegeix una de molt més cara.

Després li voldria dir, Sra. Consellera, que vostè diu que en
aquests moments no pot parlar del concurs, però jo li he de
recordar que durant la seva compareixença ha parlat tot el
temps de les empreses i del concurs. Vostè ens ha explicat que
hi ha una empresa que va sobrepassar els límits, vostè ha fet
una valoració de les empreses. Què vull dir amb això, Sra.
Consellera? Amb això vull dir que per una banda jo puc
comprendre que vostè no pot entrar dins el tema, perquè no està
adjudicat, que és el que vostè ha explicat tot d’una, però mentre
vostè anava parlant, vostè ha incidit totes les vegades que ha
volgut dins aquest tema. Vostè ho ha explicat i si no la remet al
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Diari de Sessions i veurà com vostè mateixa d’una manera
reiterativa, entra dins el que serà el concurs, dins el que són les
valoracions que s’han fet de les empreses, etc.

Bé, això és una contradicció més, no?, una contradicció més
de les que tenim. Jo aquí volia fer valer i que quedàs almenys
al Diari de Sessions, que tots els que estam aquí hem de tenir
una idea molt clara, aquesta idea clara és que aquest nou
hospital de referència, just amb el canvi d’ubicació que vostès
han fet, més els canvis amb els plànols més els canvis amb tot
el que ha estat aquest nou hospital que no aporta absolutament
res de nou llevat de l’heliport, que l’heliport estava previst que
estàs al terrat i ara estarà en terra, però el percentatge
d’habitacions individuals, els quiròfans, el nombre de llits, etc.,
jo la ret, Sra. Consellera, que posem el seu projecte i el meu i
veurà com no hi ha res absolutament que valgui la pena treure
del projecte que estava inicialment projectat i que així ens va
arribar. Per cert, a les transferències de sanitat que va fer el Sr.
Aznar no va venir ni un euro per a aquest hospital, eh?, cal que
li recordi.

Amb tot això ens trobam al final de la legislatura, com deia
la Sra. Mascaró, i pareix que tot des del començament, si tenim
un rodet de fil i estiram, tot ha estat una especulació
immobiliària molt gran. Tot ha estat, des del solar que
òbviament costa entendre per què els ciutadans de Palma s’han
de gastar 7,2 milions d’euros si ja teníem un solar, perquè jo si
tenc un solar que me’l regalen no em gastaré 7,2 milions
d’euros, però bé, això és una cosa que s’hauria de demanar a la
Sra. Cirer perquè el Sr. Matas li va fer comprar.

Però sí que és veritat que tot aquest tram també va estar
molt endarrerit. El tinent de batlle Álvarez va decidir si
expedientava l’arquitecte Joan Seguí per la compra de Son
Espases. Aquest senyor era qui va fer l’informe en el qual vostè
deia que tenia quatre solars i que després s’ha vist que no en
tenien cap. Vostè a l’octubre deia que en tenien quatre i ara no
n’hi ha cap. Només tenien aquest, que sí que ja el tenien ben
fermat.

El Consell Consultiu, és veritat, que no s’ha volgut banyar
perquè no és la seva missió haver de dir si aquell hospital o
aquella empresa té la infraestructura de més qualitat o de
menys, o si els doblers són els adequats per pagar una
infraestructura de més o menys qualitat i els remet al ColAlegi
d’enginyers i al ColAlegi d’economistes per a fer dues
valoracions, l’econòmica i la tècnica. Aleshores, jo li
demanaria una cosa, en aquest cas concret, ha pensat vostè que
seria possible, i fins i tot una estimació positiva, anar a un altre
colAlegi oficial? Per ventura es podria anar al ColAlegi
d’arquitectes, per ventura es podria anar també al ColAlegi de
metges, no?, perquè ja que volem molta transparència, Sra.
Consellera, la qual cosa jo pos en dubte perquè des del
començament fins al final jo no he vist aquesta transparència,
sí que seria considerable que vostè pensàs que just amb aquests
dos colAlegis ja ho tendríem aclarit.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, hauria d’anar acabant.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Sí, ja vaig acabant, Sr. President. A mi el que m’agradaria
també que la Sra. Consellera ens digués, és un poquet la qüestió
d’allò que jo li he dit abans, que l’administració ha de vetllar
perquè l’empresa adjudicatària en qualsevol cas ha de vetllar
perquè sigui la més ajustada al preu. Aleshores, clar, com que
estam un poc consternats per allò que surt constantment a la
premsa, en el cas que sigui, una empresa que és molt més cara,
haurà d’explicar molt clarament, molt clarament per què pagam
més per tenir exactament el mateix producte. Això sí que li puc
assegurar que la gent no ho entén, perquè no pagues ni 7,2
milions, ni 100,8 milions, ni tornes fer plànols, etc., etc., si hi
ha transparència, o sigui, s’haurà d’explicar molt bé el perquè
de totes aquestes passes, de tota aquesta estirada de rodet de fil,
que ens ha duit efectivament a la seva trentena presència a
aquest parlament per contestar sobre aquest desgraciat, diguem-
ne, concurs del projecte de Son Espases.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, du un 20% del temps excedit, hauria d’anar
acabant.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Val, val. Amb això, ja no diré res més, esperaré que vostè
contesti i donar les gràcies. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Popular, té
la paraula el Sr. Munar.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
jo seré infinitament light perquè és evident que l’oposició ha
canviat ja el seu discurs, han tengut un canvi d’estratègia, supòs
que han copsat un poc quina era l’opinió de la ciutadania, quina
era l’opinió dels professionals de Son Dureta, se n’han adonat
que anaven errats de tirs i ara ja han passat l’etapa del pelotazo
i totes aquestes coses i estam ja dins un “per què no heu
començat?”

Bé, jo crec que això és una qüestió de bon gust perquè la
consellera representa un govern que és institucional, per tant,
l’oposició pot fer segons quines intervencions davant premsa,
a vegades dient coses que no són del tot correctes, però la
institució no pot entrar en aquestes qüestions i ha de fer les
coses com les heu fetes vós.

Jo, el que demanaria, per favor, és que se seguissin les
passes. Les passes són: hi ha un partit polític que es presenta a
unes oposicions que és la màxima expressió de la democràcia
i diu que farà un hospital nou; després d’això, guanya aquestes
eleccions per majoria absoluta i, com és preceptiu, no fa res el
Govern amb els solars, demana a l’ajuntament -com a tots els
pobles on es fa un centre de salut- que se li doni un solar;
l’ajuntament li dóna un solar, i a partir d’aquí es fa un concurs
per fer una concessió. 

Perdonin, com pot ser que hi hagi grups polítics que parlin
de quina és la més cara i la més barata si per llei vostès no
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poden haver llegit encara quines són les condicions de cada
empresa que es presenta al concurs? És que no veieu que això
si els periodistes es dediquen a analitzar tot això veuran que ...,
és que això no té consol! Vostès parlen de coses que per llei no
poden haver vist. 

Quines són les passes? Les passes són: la mesa de
contractació fa una proposta i el Govern elegirà. Per una
qüestió de bon gust es decideix que va al Consell Consultiu, en
el Consell Consultiu, perdonin, en qualque moment sembla que
fins i tot es qüestionen les institucions. Imagini que jo que som
del Grup Popular no em fiàs de la justícia perquè el president
del Tribunal Superior de Justícia l’ha elegit el Sr. Zapatero.
Perdonin això són les regles del joc d’un estat democràtic i jo
som demòcrata convençut, per tant, m’agradi o no la justícia la
regenta un senyor de la confiança del Sr. Rodríguez Zapatero
i no per això jo dubt de la justícia. No podeu dubtar de la
justícia del Consell Consultiu perquè a vosaltres no vos agrada.
Com no podeu dubtar de la mesa de contractació perquè a
vosaltres no vos agrada. Això són les passes de l’administració.

L’administració no és la plaça de Pere Garau, que hi vas a
comprar pebres, no, l’administració està molt ben reglada a un
estat democràtic i diu exactament quines són les passes. I
aquest govern ha seguit escrupolosament tots els processos
administratius ajustats a dret. Que vostès diguin que no els
agrada és absolutament legítim, això és el joc de la democràcia,
però quan empren determinats arguments han de saber quins
arguments.

Subhasta o concurs, diuen que no ho confonen. Si no ho
confonen, com poden dir quin és el millor, si el millor se sabrà
quan la mesa de contractació hagi decidit a quina empresa,
vostès tenguin la possibilitat de llegir-ho, i una vegada llegit,
podran fer les crítiques que considerin adequades. Fer-ho
abans, demostra que no sabem de què parlam.

El preu, ho ha dit la consellera, però jo tenc la sensació,
Sra. Consellera, que per molt que vós intenteu explicar-vos
tanmateix no vos volen entendre perquè la seva estratègia era
primer, embullar troca, a veure si farem creure que aquí hi ha
hagut coses rares; segona, alentir-ho per després dir-vos que no
heu fet via. Bé, vós heu estat escrupolosa, heu fet les coses
ajustades a dret, per bon gust anau als dos colAlegis, es parla
d’altres colAlegis, bé, també podem anar al colAlegi de
puericultura. Escolti, si els economistes que estam parlant de
doblers, no són en aquest cas ja suficients és que estam
intentant allargar troca. 

Jo crec que les coses s’han fet bé, i quan dic jo, parl amb
nom del Grup Popular, creim que heu estat institucional, que
heu fet les coses com s’havien de fer, que les heu fetes en
funció de la llei d’administració en tots els sentits, que heu estat
exquisida i vos heu sotmès a dret, i el que ve ara és acabar
aquesta qüestió perquè els ciutadans el que volen és que
comencem i que tenguin ... Totes aquestes mitges mentides de
si ja estaria fet, escoltin, una concessió tanca exactament quan
s’ha d’haver acabat un hospital, si el fa la mateixa
administració, els deman, per favor, que recordin Manacor i
recordin Son Llàtzer, va acabar molt després, però molt després
del que havia d’acabar. Per què? Perquè ja se sap això que
passa dins l’administració, això dins l’empresa privada no

passa, quan hi ha un concurs i quan hi ha establerts uns plecs de
condicions. Vostè d’aquí quatre anys ha d’haver entregat
l’hospital i sinó té una penalització d’a, b, c ,d,...per tant d’aquí
a quatre anys, perquè les empreses no volen perdre doblers,
aquesta qüestió quedarà resolta. I tendrem l’any 2010 l’hospital
que ens mereixem i que aquest govern ha fet. 

De finançament, Sra. Consellera, és que no demanaríem ni
tan sols que ens pagassin l’hospital, si nosaltres tenim
transferències, només que ens pagui el president Rodríguez el
que ens deu per l’augment de població, nosaltres tendrem
doblers per fer tot el que haguem de fer. Només demanam el
que és nostre, si no ens volen pagar l’hospital, perquè no tenim
la categoria d’Astúries, perquè no som simpatitzants del PSOE,
doncs simplement que ens paguin el que és nostre, que ho diu
la llei, nosaltres tenim un augment de població i ens l’han de
pagar. I no ens el paguen, és que ens fan banyuts per dues
vegades: una, perquè no ens volen pagar el que paguen a
Astúries, i després, perquè ni tan sols ens paguen el que ens
haurien de pagar per l’augment de població.

Per tant, les passes són ben clares, qui ho ha volgut
entendre, ho ha volgut entendre. I l’oposició, Sra. Consellera,
pot estar tranquilAla que ja comença a entendre-ho, perquè ja
han sortit de totes les estratègies que hi havia hagut fins ara, de
pelotazos i tal i aterren a fer preguntes molt concretes i molt
tècniques, algunes d’elles d’un desconeixement profund,
perquè es veu clarament. No es poden llegir les condicions de
les empreses que es presenten fins que la mesa no ha emès el
seu veredicte, per tant tota la resta són vuits i nous i cartes que
no lliguen.

Sra. Consellera, el nostre grup vos seguirà donant suport,
perquè no feis més que ser fidel al que vàreu prometre, el que
va prometre el grup, el Partit Popular, quan es presentà a les
eleccions; i segona, perquè heu seguit escrupolosament tot el
que diu la Llei d’administració i, a més, heu tengut el bon gust
d’afegir-hi petits detalls que tranquilAlitzin la consciència de
tothom. Amb tot això quedarà ben palès què és el que s’havia
de fer i, una vegada que tingueu el mes de novembre, anem
endavant perquè vós sabeu que els ciutadans i els professionals
demanen aquest hospital nou.

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, president. En primer lloc, vull agrair el to de
totes les intervencions. Lament que el representant d’Esquerra
Unida se n’hagi hagut d’anar, però, en qualsevol cas, esper que
pugui llegir el Diari de Sessions per a les rèpliques. I primer de
tot, també, vull agrair el suport, una vegada més, del Grup
Parlamentari Popular, el bon to l’han tengut tots els
intervinents, ara bé, m’han de permetre que digui que si hi ha
hagut una intervenció amb seny ha estat la del representant del
Grup Parlamentari Popular.
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És així, i ja ho he dit al començament, hi ha coses, doncs la
realitat és com és i no es pot canviar, per molt que a un no li
agradi, i efectivament el Govern ha seguit escrupolosament tot
el procés; de fet, anecdòticament els puc dir que, en part estava
un poc preocupada quan el Consell Consultiu havia d’estudiar
la legalitat de tot el procediment, perquè de vegades a un
concurs d’aquesta envergadura, doncs hi ha errors, hi ha errors
administratius, perquè a tots ens pot passar, però és que fins i
tot el dictamen ha dit que és perfecte el procediment. Per la
qual cosa jo vull felicitar, i ho vaig fer, el Servei de
Contractació del Servei de Salut de les Illes Balears perquè de
vegades és molt difícil, però passa així i el dictamen va dir que
tot estava ajustat a la legalitat. Però, en qualsevol cas,
moltíssimes gràcies al Grup Parlamentari Popular i
especialment al Sr. Munar, qui ha entès molt bé quina és la
realitat i quina és l’obligació del Govern de les Illes Balears.

Miri, Sra. Mascaró, per contestar totes les preguntes que
m’han formulat, ho intentaré perquè, a més, crec que afegeixen
a la meva compareixença i serviran per esclarir altres qüestions
que, tal vegada per manca de temps, no he pogut explicar. El
primer que li vull dir és que no hagués fet falta que pagàs 10
euros, jo crec que si ho hagués demanat a la conselleria li
haguessin donat sense cap problema, no m’ho va demanar, però
jo crec que cada cosa que li hem demanat ho hem fet. Si és així,
doncs, ho lament, però en qualsevol cas m’oferesc a compensar
aquesta quantitat a títol personal, perquè fins aquí arriba la
meva transparència i la meva predisposició.

Sobre el futur Son Dureta, de l’actual hospital de Son
Dureta. També ho he dit, avui no, però ho he dit altres vegades,
i a més està en el procediment, a la petició de modificació del
Pla General de Palma consta que la proposta que fa el Govern
per a l’actual hospital de Son Dureta és: primer, com diu el
programa electoral i va prometre la batlessa de Palma, donar-li
zona verda al Castell de Bellver, i segon, aprofitar les
infraestructures menys obsoletes, esbucant-ne alguna
d’aquestes però mantenint-ne alguna amb un ús sociosanitari;
sociosanitari perquè, a més, és un solar que pertany a la
Tresoreria General de la Seguretat Social, a l’Estat, i si no
manté un ús sanitari es perdria i revertiria a l’Estat. No ens
interessa a tots, supòs que a vostès tampoc no els interessa que
reverteixi a l’Estat i per tant era una solució adequada que, a
més, s’ha parlat altres vegades amb vostès mateixos i amb la
part social. Però aquest és el futur que aquesta conselleria ha
plantejat, aquest govern, per a l’actual hospital de Son Dureta
i que, en qualsevol cas, qui hi sigui en el moment que s’hagi de
decidir trobarà oportú o no i decidirà en funció del que trobi
oportú.

Qui va decidir anar al Consell Consultiu? La mesa de
contractació va ser la que ho va decidir, perquè he repetit
diverses vegades que qui decideix en tot aquest procediment és
la mesa de contractació, no és el Govern, és la mesa de
contractació, la qual és sobirana per demanar els informes que
estimi pertinents per tal d’emetre un judici objectiu i, a més,
triar la millor oferta de les possibles. Què va passar? Doncs bé,
que resulta que el dia que es reuneix la mesa de contractació,
es reuneix una primera vegada, demana més temps per estudiar
les propostes i a la segona vegada resulta que tot el que han de
decidir surt en els diaris. Els membres de la mesa es troben que
el que han de decidir un dia surt a un dels diaris i els mitjans de

comunicació; i a sobre diuen, aquests mitjans de comunicació,
que hi ha hagut coaccions per part del Govern a l’empresa que
ha fet les valoracions per tal que digui una cosa que és mentida.
Clar, jo entenc els membres de la mesa de contractació quan
estimen, a més va ser, la petició del dictamen del Consell
Consultiu la vaig proposar jo mateixa, com a consellera de
Salut, perquè vaig entendre que era una manera de donar
tranquilAlitat als membres de la mesa de contractació de què no
era ver tot el que havia sortit, que no hi havia hagut cap tipus de
coacció a l’empresa ni a ningú perquè es fes l’adjudicació cap
a una oferta o l’altra. Perquè, li repetesc i li repetiré totes les
vegades que siguin necessàries, al Govern li és igual qui
construeixi aquest hospital, l’únic que vol és que sigui la millor
oferta, la que pugui dur endavant el millor hospital de Son
Dureta, la millor construcció, el millor manteniment i la millor
gestió durant trenta anys d’aquest hospital i els serveis no
clínics, repetesc, no clínics, perquè s’ha parlat de privatització
de la sanitat i parlam de serveis no clínics.

Per tant, crec que està molt clar i es pot entendre
perfectament perquè se’n va anar al Consell Consultiu. Per cert,
no seré jo qui llevi autoritat als membres del Consell Consultiu,
el Sr. Munar ho ha dit molt bé, només faltaria que
qüestionàssim el Consell Consultiu pel que ens interessa. Jo
podria dir exactament el que diuen vostès en sentit contrari, qui
ha criticat el procediment, no tot, determinats aspectes del
procediment, perquè que diguin que si es dóna l’oferta més cara
o 100 milions més cara, diuen, ho han d’explicar, no vol dir que
es critica, vol dir que s’ha d’explicar i s’explicarà en el seu
moment si és així i si toca explicar-ho, el que passa que quan
sigui el seu moment. En aquest moment, repetesc, jurídicament
tenc les mans fermades i no puc explicar el contingut de les
ofertes, però en qualsevol cas es farà.

I després critica l’empresa externa, que sigui privada, ja els
he dit que era una cosa habitual dins l’administració, però
podríem també cercar el perfil polític, però no ho faré, perquè
no l’hem de cercar, els membres del Consell Consultiu són els
membres del Consell Consultiu, un òrgan que té una funció
consultora o assessora en matèria de contractació de la
comunitat autònoma i per descomptat que no els llevaré
autoritat ni a uns ni als altres, sigui qui sigui que els ha
nomenat, perquè són tots experts i reconeguts juristes i que, per
tant, tenen tot el dret del món a emetre la seva opinió i s’ha de
respectar; igual que respect el dictamen respect els vots
particulars i els he estudiat també, els he llegit i entenc que bé,
doncs no puc estar-hi tal vegada d’acord, però que, en
qualsevol cas, es puguin emetre i s’han de respectar.

Per cert, representant del Partit Socialista, els colAlegis
professionals escollits són els que ha dit el Consell Consultiu,
si m’hagués dit que anàs al ColAlegi d’Arquitectes, haguéssim
anat al ColAlegi d’Arquitectes; si m’hagués dit que anàs al
ColAlegi de Puericultors, com ha dit el Sr. Munar, hagués anat
al ColAlegi de Puericultors, perquè, des del moment que se
sotmet a valoració del Consell Consultiu assumim la seva
proposta, sense ser vinculant, perquè jo crec que ha de quedar
molt clar, és a dir, el Govern podia adjudicar, podia adjudicar
i no ho va fer, i no és vinculant el dictamen del Consell
Consultiu. Però lògicament l’ha assumit i diu que seria
recomanable o donaria més objectivitat anar al ColAlegi
d’Enginyers de Camins i d’Economistes i ho hem fet, si
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n’haguessin dit d’altres haguéssim anat a altres. Lògicament no
allargarem la qüestió, seguim les recomanacions d’aquest
òrgan.

Sra. Mascaró, aquest (...) de subcontractació és obligatòria,
l’interlocutor és un. Jo en aquests moments he de negociar o he
de convocar els concursos per al servei de seguretat de
l’hospital actual de Son Dureta; servei de neteja, servei del que
sigui, és a dir, tots els serveis no clínics, o molts dels que surten
a concessió, cadascun amb un interlocutor diferent, cada quatre
anys amb aquesta fórmula de concessió durant trenta anys tenc
un únic interlocutor. Després, els problemes de les empreses
subcontractades són d’aquest interlocutor, de qui guanyi la
concessió, però òbviament no seran els meus interlocutors les
empreses subcontractades. Per tant, entenc que tal vegada vostè
no ho entén i ho hagi formulat, però esper que hagi quedat
satisfeta per l’explicació que li he donat i els avantatges que
suposa tenir un interlocutor de més.

Que me digui vostès, que de ver que això no ho puc
entendre, que el Partit Socialista de Mallorca, el qual demana
autodeterminació i demana competències per a la nostra
comunitat autònoma, me digui que pareix mentida que aquest
govern no hagi acceptat la reforma i així l’hagués pagada
Madrid, jo, de ver que no ho puc entendre, i crec que els seus
electors tampoc no ho entendran. És a dir, vostè m’està dient
que només volen els doblers si feim el que ens diu Madrid, que
si feim el que nosaltres volem en l’exercici de les nostres
competències no volen aquests doblers. No l’entenc, Sra.
Mascaró, de ver que no l’entenc, com han de demanar
autodeterminació, siguin coherents, vostès el que han de
demanar són doblers, siguin per a una cosa o siguin per a
l’altra, i sobretot, suportar que la decisió de fer un nou hospital
o fer la reforma sigui del Govern de les Illes Balears, a vostè li
pot agradar o no, però que la decisió sigui del Govern, qui és
qui té les competències. Per tant, de ver, Sra. Mascaró, que jo
això no ho he pogut entendre mai i continuu sense entendre-ho.

Per cert, també hem de dir que hi ha qualque argument que
passeja per allà, del Partit Socialista, que diu que si s’hagués fet
la reforma s’hagués pagat per part del Sr. Rodríguez Zapatero
i que no es paga perquè se’n fa un de nou. Això és fals, que
quedi clar, és fals, el Sr. Rodríguez Zapatero ha dit que a
Balears ni un duro per a infraestructures sanitàries, ni reforma
ni nou, res de res. Per tant, que també quedi clara aquesta
qüestió.

Mesa de contractació, composició. Jo no li sé dir
exactament, però en qualsevol cas hi ha representants polítics,
hi ha directors generals, el president és el director econòmic i
financer del Servei de Salut, però també hi ha la Intervenció de
la comunitat autònoma, l’Advocacia de la comunitat i els
serveis jurídics del Servei de Salut, persones que són
funcionaris. Per tant, no només són representants polítics, i si
volen anar per allà per destruir la seva objectivitat, jo crec,
sincerament, Sra. Mascaró, que és un argument bastant perillós
i bastant també fals.

Per cert, per a la pregunta que s’ha formulat pel Partit
Socialista, només manegen un informe, un, el que va fer
l’empresa que vàrem contractar, un informe. Esper que d’aquí
a poc temps en tenguin tres, el que va fer l’empresa, el que faci

el ColAlegi d’Economistes i el que faci el ColAlegi d’Enginyers,
i això serà el que la mesa de contractació tendrà per decidir
quina serà la millor oferta i quina ha de ser l’adjudicatària.

Proposta formal d’adjudicació quan vàrem anar al Consell
Consultiu. No, no n’hi havia, repetesc, la situació era que
l’empresa externa havia presentat un informe, un únic informe,
que formulava una proposta d’adjudicació; però no hi havia una
proposta d’adjudicació formal. En aquell moment es va
suspendre el procediment per anar al Consell Consultiu i supòs
que farà una proposta d’adjudicació la mesa de contractació
quan tengui tots els elements de judici i pugui valorar quina és
la que la mesa estima la millor oferta per fer aquesta proposta
d’adjudicació a l’òrgan de contractació que és el gerent de
Salut.

Després diuen que no volem que parlem de l’hospital
d’Inca, de Menorca; clar que no volen, és clar que no ho volen
que en parlem de tot això, per què? Perquè és el que fa el
Govern de les Illes Balears, és que tot el que hi ha aquí darrera,
i per això he comparegut trenta vegades, és que vostès no
poden pair que un govern del Partit Popular sigui el que dugui
endavant el Pla d’infraestructures sanitàries amb quatre nous
hospitals i una trentena d’actuacions en centres de salut, però
jo ho repetiré, és clar que ho repetiré, perquè és una de les
coses, una de les prioritats més importants d’aquesta conselleria
de salut. Però clar, també han de dir que, efectivament
l’hospital d’Inca i l’hospital de Menorca varen ser adjudicats
pel pacte de progrés, sí, per fer hospitals en sòl rústic, igual que
l’hospital de Son Dureta, i quina diferència hi ha? És a dir,
quan vostès adjudicaven era normal fer un hospital en sòl
rústic, a més, Menorca que es troba just devora una
urbanització, més aferrat fins i tot que el Secar de la Real, però
estava bé. Ara no sé què perquè l’hospital de Son Dureta es fa
en sòl rústic, no està bé.

I per cert, també, jo estic d’acord que hauré d’explicar les
coses bé, quan pugui i pugui donar tota la informació, no es
preocupin que seré la primera que ho demanarà i ho farà, però
me permetin que els digui, per exemple, Sra. Salom, l’hospital
de Menorca, parlam del mateix hospital de Menorca, es va
adjudicar a l’empresa OHL, no era la més barata, era la tercera
més cara, la tercera més cara, 50 milions més que la més barata,
i jo no li vaig demanar en cap moment per què 50 milions més.
Jo supòs que qualque cosa hi havia a l’oferta d’OHL que
dugués sobre la de, per exemple, Dragados, supòs, o de la més
barata. Hi va haver una impugnació també i no passa res, es
tracta que les meses de contractació tenguin l’autoritat
reconeguda i amb tots els elements de valoració puguin decidir
quina és la millor oferta. I ningú li va demanar que sortís (...),
però era la tercera més cara, i no passa res, supòs que hi havia
qualque cosa que duia, jo no m’he dedicat a mirar-ho, però
m’imagín que hi havia qualque cosa. Si vostè ho vol contar,
Sra. Salom, jo estaré encantada perquè crec que bé, doncs tal
vegada parlam exactament del mateix i de les mateixes
circumstàncies.

Bé, després del model de privatització crec que és millor no
parlar-ne i que diguin que només el Partit Popular du endavant
hospitals model PCI és fals. A Catalunya també es fan i crec
que a Catalunya en aquests moments no governa el Partit
Popular, ja veurem què passa després de les eleccions, tant de



424 COMISSIÓ NO PERMANENT DE SALUT / Núm. 30 / 25 d'octubre del 2006 

 

bo, però en qualsevol cas el tripartit no és precisament del color
del Partit Popular.

Però bé, reiter que no puc desvetllar les propostes tècniques
òbviament, jo compartesc amb vostès el criteri, si pel mateix
me demanen més doblers, doncs està clar el que he de fer, però
és que tal vegada no és el mateix, és que tal vegada són
diferents les ofertes. I això és el que la mesa de contractació ha
de valorar, ha de valorar quines són les distintes ofertes i què
ofereixen. Vostès estan segurs, per afirmar tant, que el Govern
ho vol donar a una empresa 100 milions més cara, que les dues
ofertes que vostès comparen són les mateixes? Bé, doncs com
diu el Sr. Munar, per suposat que tenen clarividència, perquè
ningú no ha accedit a aquest expedient, i no seré jo qui
desvetllarà aquestes circumstàncies. Ho faré en el seu moment,
però no ara mateix que no puc. Per tant, clar que sí que entre
dues coses que són el mateix i una és més cara s’ha de triar la
més barata, però hem de mirar si és exactament el mateix. És el
mateix exemple que jo li deia, Sra. Salom, de l’hospital de
Menorca.

Però no es preocupin, aquesta consellera ho explicarà, com
ha vengut fent fins ara, que sempre ha explicat, trenta vegades,
seixanta, noranta, cent vint si és necessari, però quan pugui. Jo
els ho vaig dir quan vàrem presentar la compareixença, el
problema que jo tenc és que puc parlar del que puc parlar, però
la meva obligació de sigil que me diuen els juristes no me
permet parlar del contingut de les ofertes. Però tot d’una que
tengui la proposta d’adjudicació i l’adjudicació feta, sortiré a
explicar perquè és una i perquè és l’altra, també serà la primera
vegada que es fa, però si vostès volen i es queden més tranquils
ho farem.

Però deixin de dir falsedats, deixin de dir falsedats, aquest
govern no ha manipulat absolutament res, és totalment
transparent. I si vostès tenen tan clar tot el que vostès diuen no
sé perquè encara no han anat al Jutjat, sincerament, perquè si
fos ver tot el que diuen jo hauria de ser a la presó; però és que
vostès ni tan sols han anat al Jutjat, perquè saben que és fals,
saben que és fals i l’únic que volen és oposar-se a la
construcció d’aquest hospital perquè ho fa un govern del Partit
Popular.

Sra. Salom, diferències entre el nou i la reforma. Clar que
n’hi ha, miri: superfície hospitalària, actual hospital 71.000
metres quadrats, la reforma 134.000; el nou, 164.000. Metres
quadrats per llit: l’actual, 93 metres quadrats per llit; la
reforma, 135; el nou hospital de Son Dureta tendrà 167 metres
quadrats per a llits. Número de quiròfans: l’actual, 17; la seva
proposta de reforma, bé, la seva, la del seu govern, perquè jo
no consider que tengui un projecte meu i un de seu, 20
quiròfans; construcció del nou hospital, 23 quiròfans; consultes
externes, aquí sí que és flagrant la millora, 60 a l’actual
hospital; 160 la reforma, 230 el nou hospital de Son Dureta.
Aparcaments: 400 l’actual, 1.100 la reforma i 1.800 el nou
hospital de Son Dureta. A més de l’heliport a la porta
d’urgències, Sra. Salom, què vol que li digui? Jo crec que és
una millora més que considerable de tenir-lo dalt, al sostre de
l’hospital. Però en qualsevol cas n’hi ha, per suposat que hi ha
molts avantatges i llevat d’aquestes, que són xifres, també les
molèsties als usuaris i als professionals que per a mi és el
principal argument.

Però bé, en definitiva, jo crec que aquí només hi ha una
veritat que és que el PSOE i els partits de l’oposició d’aquí, no
del carrer, s’oposen a la construcció de l’hospital de Son
Dureta només perquè ho fa aquest govern, el govern de Jaume
Matas i un govern del Partit Popular. I jo els tornaré a dir, al
que s’estan oposant, posant pals a les rodes amb aquesta
actitud: s’oposen a tenir un hospital, com he dit, amb 164.000
metres quadrats; a tenir un hospital amb 23 quiròfans; a tenir un
hospital amb 230 gabinets; a tenir quatre vegades més places de
pàrquing; s’oposen a tenir l’heliport a la porta d’urgències;
s’oposen a multiplicar l’espai d’urgències; s’oposen a
multiplicar l’espai destinat a investigació i només perquè ho
feim nosaltres. Vostès retran comptes, igual que nosaltres, però,
repetesc, i és un consell, la coherència i el sentit comú és l’únic
que a la política pot tenir rendiment electoral, tota la resta és
pura demagògia, la qual després s’acaba pagant. I se’n van a
l’argument de la corrupció perquè no tenen arguments sanitaris,
si vostès pensen amb tot el que diuen que se’n vagin als jutjats,
senyors de l’oposició, perquè si no hi han anat és perquè saben
perfectament, com diu el Sr. Munar, que tot això és mentida i
ja comencen a desviar el seu discurs.

Cadascú, òbviament, tria el discurs que vol fer, però jo crec
que vostès també haurien de contar altres coses, altres coses
que són més importants probablement que les que han dit fins
ara. Per exemple que quan varen deixar el govern no hi havia
ni un euro pressupostat per a la reforma; que no s’havia iniciat
tan sols el procés d’adjudicació i que encara faltava modificar
el Pla General de Palma. Per tant, a hores d’ara, això de què ja
estaria feta la reforma és una mentida, és una mentida i vostès
saben que és mentida. Aquesta reforma no estaria acabada, com
a mínim, abans del 2010, que és el temps màxim del nou
hospital; però és que en el 2010 encara no estaria feta la
reforma i, si no, mirin el cas de Cantàbria i el que ha passat.
Però tampoc no diuen que han tengut dues ocasions
magnífiques per fer el que avui ens demanen, que és dur
endavant la reforma: primer, que en aquest any, any i mig que
varem gestionar la sanitat, haguessin iniciat el procediment
d’adjudicació de la reforma, no varen fer res, ho haurien pogut
fer. Si aquesta consellera hagués arribat i ja hagués estat
adjudicada i iniciada la reforma, ja no hagués pogut fer un nou
hospital, però no ho varen fer. Per què? Per incompetència? No
ho sé, per suposat per manca de voluntat. I dues, quan el
president de la comunitat autònoma va oferir al Sr. Antich
canviar la ubicació, a canvi que es pagàs aquest hospital,
tampoc no varen fer res. Per tant, dues possibilitats de dur
endavant la reforma que vostès avui demanen i que no varen
fer, perquè no varen voler.

Fan discurs polític, tampoc no diuen que el Sr. Rodríguez
Zapatero paga 72 milions d’euros a l’hospital d’Astúries; o no
diuen que l’hospital de Cantàbria que s’està reformant, s’hi està
fent una reforma íntegra, com estava projectada Son Dureta,
duen ja sis anys de retard i 42 milions d’euros més damunt el
pressupost inicial. I encara no tenen molt clar ni quan acabaran
ni el que els costarà; això tampoc no ho diuen perquè no els
interessa, Sra. Salom i resta de representants dels partits de
l’oposició, perquè volen enganyar les persones. Però les
persones de la comunitat autònoma de les Illes Balears són més
intelAligents i al final, el que veuran d’aquí uns mesos, i ho
repetesc, és que tres nous hospitals estan en funcionament,
l’hospital d’Inca, l’hospital Comarcal d’Inca estarà en
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funcionament, l’hospital de Formentera també estarà en
funcionament, l’hospital nou de Menorca estarà en
funcionament i hauran començat les obres del nou hospital de
referència. I els ciutadans sabran qui és que realment aposta per
la sanitat pública i qui, amb interessos partidistes, treballa més
per la mentida que per al benestar dels ciutadans.

Aquest govern farà sempre el que ha fet des del primer dia:
treballar per a la salut dels ciutadans i el seu benestar. I per tant
continuarem endavant amb aquests quatre nous hospitals i
aquestes trenta actuacions en atenció primària, perquè estam
convençuts que és el camí per millorar la sanitat pública i per
millorar, no només la salut, sinó l’atenció sanitària de tots els
ciutadans, la millora de targetes sanitàries que ja tenim i de
totes les persones que, afortunadament, ens visiten cada any.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, té la paraula la
Sra. Mascaró per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Jo no ho lament, perquè jo
accept les coses així com són i sí que sé que el nivell de seny,
d’intelAligència i d’autoestima del qual formam part alguns
grups no arribam al nivell de seny, d’intelAligència i sobretot
d’autoestima d’alguns portaveus del Partit Popular, però això
ho tenim assumit i no ens és cap problema personal, al contrari,
vivim ben tranquils.

Jo li vull recordar que no hem passat de l’etapa del pelotazo
de cap de les maneres, ho mantenim, el que passa que
procuràvem ser coherents i havíem demanat la compareixença
per parlar del procés d’adjudicació, tot i que vós després heu
dit que no en podíeu parlar perquè no estava acabat. Per tant,
no hem parlat del pelotazo, perquè si no també haguéssim
pogut tornar enrera, als principis, nosaltres el mantenim.
Només era per això.

Se’ns ha dit que per llei no podem haver vist tot el que deim
que sabem. Nosaltres ho hem llegit a uns papers que es venen
a quioscs, botigues, estanys que hi ha en aquestes illes, ho hem
llegit als diaris. Per tant, si això nosaltres no ho podíem haver
vist i ha sortit a molts papers que la gent paga cada dia un euro
per llegir, en els mitjans de comunicació, vós heu plantejat
obrir una investigació per què és que s’ha publicat? Perquè cap
dels que som membres de l’oposició formam part de la mesa de
contractació, no m’heu dit qui eren els membres de la mesa de
contractació a nivell polític. Vos heu plantejat per què ha sortit
i obrir una investigació? Perquè ara pareix que som nosaltres
els culpables que hagin sortit als diaris les xifres i els números.

Després, no ens paguen a Madrid el que ens pertoca. A
veure, Madrid fa molts anys que no ens dóna el que tocaria si
realment ens volen considerar espanyols, que és ser considerats
iguals que els ciutadans de la resta de l’Estat, això fa molts anys
que no ens ho donen, no ens ho han fet mai; però un escrit, unes
lleis i uns acords que va firmar el Partit Popular, amb el qual
vós, Sra. Consellera, hi estàveu molt d’acord, no permeten que

aquest increment de població que vós ara deis que tenim, i és
cert que el tenim, però no arriben a la diferència de percentatge,
i és aquest acord que va signar el Partit Popular, i vós hi
estàveu molt d’acord. Per tant, no gemegueu del que fan a
Madrid, o gemegueu sempre o quan governen els altres també
vos ha de tocar callar, jo, com que sempre ho faig, governi qui
governi, no tenc cap problema per dir-ho.

Que no heu tengut temps de contestar totes les preguntes,
n’han quedat un parell sense contestar, si no ens haguéssiu
tornat explicar tot el que ens explicau cada vegada que veniu,
dels quatre hospitals i de totes aquestes coses, haguéssiu tengut
més temps per contestar.

Els deu euros per res del món voldria que me les tornàssiu,
els consider els més ben pagats de tots, perquè contenen una
quantitat d’informació que encara ara no tendríem, les
solAlicituds de documentació que una servidora fa a la seva
conselleria m’arriben amb dos i tres mesos de retard, per tant
jo no sabria tot el que ara sé, la qual cosa me va costar mitja
horeta d’enviar una persona, donar els deu euros i tornar. I a
més, després de l’experiència de sortir un anunci en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears que deia: “Tota la persona
interessada a conèixer el concurs del nou hospital de referència
que vengui a una reunió a Son Dureta”; dues persones hi varen
anar del PSM i els barraren l’entrada, amb l’anunci del BOIB
a la mà. Per tant, he de suposar que segons quines no vol, el
Govern no vol que almanco el PSM ho sapiguem.

La mesa de contractació evidentment que és sobirana,
evidentment que és sobirana, però jo insistesc a saber quins
membres polítics hi ha i si el Govern s’ha plantejat investigar
per què s’han fet públics els números que nosaltres sabem,
perquè ho sabem perquè ho hem llegit als diaris, no a cap
document de la mesa.

Que vostè tendrà un únic concessionari? És ver que
l’administració si ho concedeix només a una única empresa
l’administració tendrà, vós, o la persona que gestioni la sanitat
només es veurà amb una persona, però jo li record que el 30%
de 700 milions són molts, molts de doblers, i aquest 30%, com
a mínim, perquè pot arribar a la meitat, el concessionari el
donarà a l’empresa que li doni la gana. Això vol dir que aquests
doblers públics, públics, els tendrà una empresa que ningú no
sabrà com s’hi ha presentat, i que no hi ha cap base ni cap
clàusula que obligui a fer una lliure concurrència. Per tant
vostès adjudiquen ara a una empresa i aquesta altra empresa en
donarà una part a qui li donarà la gana, que no sabrem...,
sabrem qui és quan es faci, però que no s’hi podran presentar
totes les empreses que vulguin.

I llavors, Sra. Consellera, s’espanta perquè jo deman
l’autodeterminació i resulta que vull que Madrid em pagui. I
vostè no sap què és l’autodeterminació!, vostè confon
l’autodeterminació amb un campi qui pugui i fer el que ens
doni la gana amb els doblers públics, que és el que estau fent
vosaltres ara des del Govern. El dret d’autodeterminació es
demana a tots els ciutadans que opinin i opinen, i res més, i a
partir d’aquí es fa allò que es decideixi en uns certs temes. 

Però no em demani, no m’exigeixi coherència en el tema de
l’Hospital de Son Dureta, Sra. Consellera, si el seu partit ha
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estat el més incoherent de tots. Tots els que formam part de
l’oposició vàrem assumir un projecte que consideràvem bo per
als ciutadans d’aquestes illes; el seu partit també el va assumir,
però després, després, i aquí ve la pilotada, després, varen
decidir canviar, encara no sabem per quins motius, encara no
sabem...; només sabem que ens ha sortit més car i que l’hospital
no està ni començat. I li record, Sra. Consellera....

EL SR. PRESIDENT:

Hauria d’anar acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Ja acab, Sr. President. Li record que una pilotada pot ser
legal, tot i que sigui ilAlegítima.

I en qüestió de mentides no torni dir que el solar de
l’Hospital de Menorca era rústic perquè era un solar de dotació
educacional; l’única cosa que va fer va ser canviar educació per
sanitat perquè ja hi havia solars per fer escoles a altres bandes.
I parlant de mentides, qui va ser que va prometre que el 2004
estaria començat el nou hospital i no s’ha començat, Sra.
Consellera?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de rèplica té la paraula la
Sra. Salom per un temps de 5 minuts.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, jo tornaré centrar la
meva intervenció en el fet que, sense posar una sola pedra,
sense tenir ni un benefici, havent passat tres anys i nou mesos
des que vostè va assumir el càrrec, vostè no ha fet absolutament
res innovador ni nou per a aquesta comunitat autònoma quant
a l’hospital de referència, i vostè té la barra de venir aquí i
demanar-me per què jo, en 18 mesos, no ho vaig fer, quan vostè
en tres anys i nou mesos no ho ha fet. Avui encara no sabem,
segons vostè, segons vostè, quina serà l’empresa adjudicatària
i, Sra. Consellera, si s’adorm un poquet més li haurà passat la
legislatura. Això perquè quedi clar. Duim quasi, quasi..., final
de legislatura, o sigui que se li estan acabant els quatre anys.
Efectivament jo en vaig tenir un i mig, un i mig enfront de tres
anys i nou mesos. Vostè du 180 milions de pessetes gastats i no
ha fet absolutament res; l’únic que hem vist els ciutadans
d’aquesta comunitat autònoma és una especulació immobiliària
en el solar i en tot el que són els seus voltants. 

I després, després, Sra. Consellera, li he de dir com li ha dit
la Sra. Mascaró que efectivament no hem tengut opció de veure
cap paper confidencial però, miri, els diaris en vénen plens, o
veuen?, els diaris en vénen plens; el Diario de Mallorca, el
diari El Mundo, l’Última Hora... Què vol que li digui?, què vol
que li mostri? Són ells que tenen la informació. Vostè té una
mesa de contractació que és una autèntica porqueria, perquè si
és la seva mesa la que filtra...; digui’m idò com així tots els
diaris ho saben. Quan vostè ho faci públic podrem contrastar
qui és aquí el mentider. Quan nosaltres sapiguem les ofertes

veritables, eh?, no sé si hauran de fer via per esborrar les xifres
perquè hi hagi alguna diferència, però és que tots els mitjans
coincideixen, Sra. Consellera.

I això, Sra. Consellera, fa mala olor; fa mala olor des del
començament, que hi va haver realment interessos espuris amb
el solar, fins que arribam, com diu tota la premsa escrita, que
s’havia de donar dia 26 de juliol a l’empresa OHL; segons la
premsa escrita vostè va anar de capoll, va anar de capoll perquè
va haver de returar tota aquesta història perquè se li havien
avançat els mitjans que tenc aquí damunt i que n’hi faré
fotocòpies, si no se’n recorda, del juliol que li varen donar; li
varen donar els mitjans, no li varen donar l’oposició. Li varen
dir, efectivament, que vostès volien afavorir el Sr. Villar-Mir
en contra del Sr. Florentino Pérez i la Sra. Esther Koplowitz, i
segurament qui ha filtrat tot això a la premsa és el que no han
triat, Sra. Consellera, perquè això és així de senzill, és així de
senzill, Sra. Consellera.

Després ja li ho ha dit la Sra. Mascaró, perquè vostè
aprofita totes les preguntes i qüestions que se li fan per dir cada
vegada una mentida, cada vegada diu que l’Hospital de
Menorca estava en terreny rústic. No li podíem contestar
perquè vostè ho amolla així, al final. No, no, no, eren terrenys
de serveis, i si no miri-ho, llegeixi algun paperet, veurà que li
anirà de bé. No ho era. Després diu: “Sí, és vera, varen projecte
d’Hospital d’Inca”. Miri, el vàrem projectar i vàrem
pressupostar, el d’Inca i el de Menorca. Que vostè no ha trobat
el pressupost de l’Hospital de Son Dureta que jo vaig heretar de
vostès? Veritablement no el va trobar, però és que vostè
tampoc no l’ha pressupostat cap vegada i ja du tres pressuposts
i anirem al quart. I què pensa, que tots som beneits?, vostè es
pensa que tots els altres som beneits i la gent del carrer és
beneita? No, Sra. Consellera, vostè no ha pressupostat mai ni
un euro per a l’hospital nou de Son Espases.

Després diu una vegada i una altra, i jo estic també com la
Sra. Mascaró totalment d’acord, que els governs centrals fan
poc per a aquesta comunitat autònoma. És veritat que quan jo
governava em trobava amb el Sr. Aznar i el Sr. Matas i la Sra.
Pastor, i abans la senyora..., no me’n record ara, del nom,
l’anterior ministra, que sí, que feien a Cantàbria l’Hospital de
Valdecilla, mentre que aquí el Sr. Rodrigo de Santos, flamant
tinent de batle ara, no aconseguia absolutament res per a
l’Hospital de Son Dureta. No només em trobava això, sinó que
em vaig trobar que el Sr. Matas havia firmat un conveni amb el
Sr. Romay Becaría, sí, el de la pedra, el que em va convidar a
posar la pedra quan jo era consellera, que deia que havíem de
pagar a mitges l’Hospital d’Inca. Idò no, l’Hospital d’Inca l’han
pagat els ciutadans d’aquesta comunitat autònoma, perquè
també Madrid, del Sr. Aznar, el govern del Sr. Aznar i el
govern del Sr. Matas, que era ministre en aquell moment,
tampoc no va donar un duro, i aleshores es fan tots aquests
hospitals amb doblers propis de la comunitat autònoma. I a més
li diré una cosa.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, hauria d’anar acabant.

LA SRA. SALOM I SOLER:
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Acab, acab, Sr. President, moltes gràcies. Vostè només diu
que nosaltres no havíem fet res. Jo li assumiré totes les culpes
del món, ja les tenc assumides, però vostè ha de tenir clara una
cosa: varen fer una opció de carreteres, les carreteres estan
fetes; per què no varen triar l’hospital? O sigui, resulta que la
Sra. Mascaró i jo tenim la culpa que aquest hospital vagi
endarrerit i que posam pals a les rodes. Però de què va, Sra.
Consellera?! Faci’l! Per què no l’ha fet? Què es pensa, que amb
quatre pancartes es poden aturar els hospitals? No. El que passa
és que vostè du un retard molt gran i vostè ha tengut molts de
problemes, amb tot el seu equip, amb tota la seva mesa, amb el
president, i l’han feta canviar moltes vegades d’opinió, i
aleshores vostè du tres anys i nou mesos de retard, perquè vostè
deia -i aquí tenc el diari- que havia de començar el 2004. Ho
veu, aquí?, “Castillo asegura que se ubicará...”, bé, aquí deia
que es faria a Son Tugores, però bé, és igual, a Son Tugores,
aquí, la Sra. Castillo, signat no sé què Garcias.

Només li dic això: si vostè hagués estat tan eficaç com la
Sra. Cabrer no parlaríem ja de l’Hospital de Son Espases, ja
estaria fet; el que passa és que vostè és nefasta i vostè no ha
sabut dur endavant...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada, per favor.

LA SRA. SALOM I SOLER:

...el nou hospital de referència d’aquesta comunitat
autònoma, i vostè ho pot dir com vulgui, ho pot dir com vulgui,
però vostè l’únic que fa és embullar, embullar i vendre fum, i
no fer l’hospital.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica té la
paraula la Sra. Castillo.

Perdó, perdó, el Sr. Munar. Perdó.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Tenc por que no sigui un oblit conscient. 

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
jo no utilitzaré el meu torn perquè crec que això és una història
de..., no sé la paraula en català, però de despechados. Una
exconsellera que justifica i per tant no s’aporta res al debat, i
per una altra part vull agrair que almanco públicament i dins el
Parlament l’oposició assumeixi que la Sra. Cabrer és altament
eficaç. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Munar, i disculpi. 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. Efectivament jo també ho
traslladaré a la consellera d’Obres Públiques, que estic ben
segura que estarà contenta quan li digui que el partit principal
de l’oposició ha dit que era una persona eficaç, la qual cosa a
mi m’omple d’orgull, no m’ofèn com vostè volia que
m’ofengués.

Sra. Mascaró, no he parlat del contingut de les ofertes
perquè no puc, però els he explicat fil per randa el procediment.
Vostè volia que vengués aquí a comparèixer per explicar-lo i jo
crec que no m’he deixat res. Si m’he deixat alguna cosa vostè
digui-m’ho, però del procediment no he deixat absolutament
res; de l’únic que no he parlat és del contingut de les propostes.
Només he citat un tema que és l’econòmic perquè és públic.
L’obertura -i agraesc al gerent del Servei de Salut, que m’ho
recordat, i al director general de Planificació- l’obertura de les
piques és pública, i per tant els preus són públics, que són les
dades que han sortit als mitjans de comunicació i que són
certes, i a posta he dit que n’hi havia una que havia superat els
778 milions d’euros, que és la quantitat per la qual havia sortit
aquest concurs. 

Per cert, Sra. Mascaró, tanta transparència hi ha, encara que
a vostè no li agradi, que és cert que hi va haver dues persones
del seu partit que varen anar a Son Dureta i no varen poder
entrar a la reunió, perquè no es varen identificar, primer de tot,
i les persones que hi havia a l’entrada volien respectar l’ordre
de la reunió i a posta, precisament perquè no es varen
identificar, no varen entrar. No, però, Sra. Mascaró, li afegiré
una altra cosa que jo crec que és el més important: jo
personalment quan vaig saber aquesta circumstància, jo
personalment vaig cridar al Sr. Pere Muñoz, i li vaig dir..., li
vaig dir que li demanava disculpes si s’havia pogut sentir ofès,
però que en cap cas no tenia cap intenció d’ocultar informació,
i que si ell volia i el Partit Socialista de Mallorca volia jo
m’oferia a fer una reunió per donar totes les explicacions.
D’ençà que vàrem parlar no he rebut cap cridada, ni seva ni de
vostè, ni de ningú del seu partit, per demanar aquesta reunió, i
li vaig dir que em posava a la seva disposició. Per tant manca
de transparència cap; tot el contrari: estàvem fins i tot disposats
a fer una reunió monogràfica i amb el seu partit per donar-li la
informació.

Insisteix en les subcontractacions, Sra. Mascaró. Moltes de
les empreses que se subcontractaran per donar els distints
serveis vénen dins les ofertes. Cada empresa, cada oferta conté
unes propostes d’empreses que gestionaran aquests distints
serveis no clínics, i formen part de les distintes ofertes; n’hi ha
que duen més, n’hi ha que duen menys, n’hi ha que en duen
mallorquines, n’hi ha que en duen que no són mallorquines,
menorquines, eivissenques o formenterenques, però que en
qualsevol cas són part del contingut de les ofertes i li podré
donar en qualsevol moment aquesta informació.

I, sincerament, jo tampoc no m’estendré massa però, Sra.
Salom, sincerament, posi’s tranquilAla, tranquilAlitzi’s, perquè
jo crec que el to avui ha estat bo i la veritat és que un poquet
absurd que puguem rompre aquest to, igual que el que hi va
haver ahir en el plenari del Parlament a la interpelAlació, perquè
en definitiva cadascú diu el que pensa i es respecten les
diferents opinions. Per tant posi’s tranquilAla. Jo l’entenc, que
consti que jo l’entenc, Sra. Salom. Ha de ser molt dur, ha de ser
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molt dur fer oposició a una conselleria quan s’ha estat
consellera i només s’ha duit endavant una inversió de 12
milions d’euros amb 19 actuacions a atenció primària i haver
de criticar una gestió de la mateixa conselleria que du endavant
una inversió de 400 milions d’euros amb quatre hospitals i 30
centres de salut. Entenc que es posi nerviosa, però cadascú té
el seu paper i ha de respectar les regles i, per tant, posis
tranquilAla. També l’entenc quan vostè va tenir 680 milions
d’euros per gestionar sanitat perquè el Sr. Antich no n’hi va
donar més; és més, record que fins i tot n’hi varen llevar per a
altres temes, no es va destinar tot el que donava Madrid a
sanitat, sinó que n’hi varen llevar. En canvi jo puc dir amb
satisfacció que a mi el president Jaume Matas m’ha donat un
60% més, de 680 he passat a 1.080 milions d’euros. Per tant no
es preocupi; tot això va en benefici dels ciutadans, i per això
per a vostè i per a mi ha de ser positiu. Per tant posi’s
tranquilAla.

 Vostè diu que en un any i mig li critic que no va licitar i
que jo en tres anys no ho he fet. És que vostè només havia de
licitar, és que no havia de fer res més. Ja estava el projecte
aprovat, només s’havia d’iniciar el procediment; modificar el
Pla general de Palma i licitar el procediment. Jo durant aquests
tres anys he fet més: he fet una modificació de projecte, una
adaptació a l’entorn perquè tengués el menor impacte possible,
de fet hem rebaixat de 12 plantes a 4, 5 plantes, i hem fet
moltíssimes més coses. I per suposat que no hi ha un euro
pressupostat per al nou hospital, que sí per a l’actual, que hem
invertit molts de doblers perquè té 50 anys i ha d’aguantar fins
al 2010. Per què?, idò perquè es començarà a pagar quan
estigui construït. Aquesta és un dels avantatges del model de
concessió; és a dir -i ho ha dit el Sr. Munar molt bé, i per això
dic que ha tengut seny, no és que digui que sigui més llest que
els altres, Sra. Mascaró, això ja cadascú que pensi el que
vulgui, però és que ho ha dit molt bé i remarcar les coses que
realment són importants-, el concessionari, l’empresa
adjudicatària, tendrà 44 mesos per construir aquest hospital, i
quan finalitzi aquest hospital i es posi a disposició de la
comunitat autònoma, de la Conselleria de Salut, es començarà
a pagar. Fins llavors no cerquin, no cerquin en els pressuposts
del 2007 on és la partida del nou hospital, no la cerquin, és que
no hi és. No hi és perquè es començarà a pagar quan estigui
acabat.

I no és cert, Sra. Salom, que estigués pressupostat l’any
2003; no hi havia ni un euro. És més, hi ha havia un -150
milions d’euros. Aquesta era la realitat, aquesta era la situació.
Però en qualsevol cas no es preocupi, es començarà a pagar
quan estigui fet i el trobaran en el pressupost perquè estarà fet,
perquè estarà fet i perquè el Govern del Partit Popular l’haurà
impulsat i l’executarà.

I que vostè digui que és una porqueria la mesa de
contractació m’estim més..., em sap greu que hagi constat en el
Diari de Sessions, em sap molt de greu, perquè dir això a
l’interventor de la comunitat autònoma i als Serveis Jurídics, de
veres, Sra. Salom... Jo no els ho diré, no m’atrevesc a dir-los-
ho, però que vostè, que ha participat d’un govern, digui que la
mesa de contractació és una porqueria només perquè l’ha
nomenada aquest govern... Jo no sé ni qui forma part d’aquesta
mesa de contractació, però sincerament una porqueria... Aquí
començam a no respectar els distints òrgans de l’administració,

començant pel Consell Consultiu i dient que les meses de
contractació són una porqueria. La veritat és que és un mal
precedent.

Però en qualsevol cas jo continuaré insistint. Per cert, també
em recorden una cosa important. Si en lloc d’aplicar el model
de concessió en el nou hospital allò que féssim fos, per
exemple, allò que es fa a l’Hospital d’Inca, licitar la
construcció per una banda i després els 30 anys de gestió
convocar els concursos distints dels serveis clínics, aquest
hospital, aquest hospital de Son Dureta ens costaria com a
mínim 778 milions d’euros, que és el preu pel qual ha sortit la
concessió. És a dir, el model de concessió sempre suposarà un
estalvi per al Govern de les Illes Balears, perquè com els he dit
-i són públiques les xifres-, excepte una oferta totes les altres
estan per davall dels 778 milions d’euros, que és el que costaria
si convocàssim aquest concurs de distintes maneres: una
construcció, el manteniment, la seguretat, la neteja..., és a dir,
tot per separat. Com a mínim durant aquests 30 anys als
ciutadans els costaria 778 milions d’euros, calculant un IPC
mínim i sense calcular les negociacions dels convenis
colAlectius, les renegociacions de contracte, etc., etc. Per tant
fins i tot aquest model suposa un estalvi en aquests 30 anys per
al Govern de les Illes Balears i, per tant, per a tots els
ciutadans.

Però -i ja acab, Sr. President-, perquè crec que hem parlat,
hi podem donar moltes voltes, però hi ha una única realitat, i és
que aquest govern té un compromís de construir Son Dureta, el
construirà amb la seva ajuda o sense. Si tenen vostès sospites
de corrupció vagin al jutjat. No hi han anat, encara; això vol dir
que no passa del debat polític, no passa d’aquestes parets. En
el carrer les persones no parlen d’això. El que volen és que
comenci aquest hospital, i vostès efectivament han començat a
canviar el seu discurs. I si n’estan tan convençuts vagin al
jutjat. Jo estic molt tranquilAla perquè sé que no hi ha hagut res
mal fet i tot el contrari.

Però, en definitiva, per què se’n fa un de nou?, perquè ho
demanen els ciutadans. Per què es fa a Son Espases?, perquè
dels quatre solars que ens varen donar els tècnics, els tècnics
mateixos, per cert, entre d’altres els arquitectes del projecte de
Son Dureta als quals vostè, Sra. Salom, els va adjudicar el
projecte, per tant vostè va ser qui els el va adjudicar, idò
aquests mateixos arquitectes a qui vostè va adjudicar el primer
projecte de la reforma de Son Dureta són els que varen triar
Son Espases com el millor solar. Si llavors eren bon tècnics
supòs que ara també ho seran per triar aquest solar. Per què
feim el model de concessió?, els he explicat les bondats; entre
d’altres l’eficiència, però també perquè teníem una manca de
finançament que, Sra. Mascaró, sigui qui sigui, m’és igual, és
a dir, m’és igual si el govern del Partit Popular quan estava a
Madrid feia una cosa..., és igual, jo sé el que feim ara.

EL SR. PRESIDENT:

No intervenguin, per favor. Deixin parlar la consellera, Srs.
Diputats, per favor.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Castillo i Ferrer):
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Gràcies, Sr. President. I jo sé que ara hem de reconèixer
més finançament arrel de la segona conferència de presidents,
la qual cosa agraesc al Sr. President del Govern d’Espanya,
Rodríguez Zapatero, que hagi donat un poc més de doblers; no
és suficient però li ho agraesc, menys és res, però hi ha una
manca de finançament. Llavors, quan varen venir les
competències, no sabíem que en cinc anys creixeríem un 25%
la població. Per tant han estat episodis nous, circumstàncies
noves, que és allò que ens ha duit a tenir la situació que tenim.

Per què hem anat al Consell Consultiu i als colAlegis
professionals?, als colAlegis perquè ens ho recomanat el Consell
Consultiu; i al Consell Consultiu perquè, efectivament, hi havia
una sèrie d’informacions que generava dubtes sobre l’actuació
d’aquest govern que eren falses, i per donar confiança als
membres de la mesa de contractació i ells mateixos així ho
vàrem decidir. Però al final arribarem al mateix lloc, la millor
oferta, que serà la que ens diguin que és la millor oferta, serà
l’adjudicatària i durà endavant aquest hospital. Per què es
puntuen, a més del preu, altres qüestions?, repetesc: perquè no
és una subhasta; probablement allò més important en aquest
concurs no és el que val la construcció d’aquest hospital, és el
menys important, qualsevol constructora és capaç de fer aquest
hospital i aquest projecte; el més important és, des que s’acabi
aquest hospital, 44 mesos, fins que s’acabi la concessió, 30
anys, qui ofereix les millors condicions per gestionar aquest
hospital. 30 anys arriben a ser un soci del Govern, 30 anys és
molt de temps i s’ha d’estudiar quines condicions ofereix cada
oferta per prestar el servei durant aquests 30 anys. Per tant
aquesta és la part important i la que la mesa de contractació
valorarà d’acord amb el plec de condicions.

I per què vostès no ho entenen?, idò molt senzill: perquè
s’estan d’esquena a la realitat, està d’esquena a la realitat.
Vostès passegin per l’Hospital de Son Dureta; veuran que és
una infraestructura que té 50 anys, 50 anys, i que ja necessita
un nou hospital. I, per descomptat, que tots els ciutadans
entenen que és molt més fàcil fer-se una casa nova i després
traslladar-se que fer reformes quan s’hi viu, a ca teva; qualsevol
que hagi tengut reformes a ca seva sap que és difícil de
conviure, vostès mateixos saben que reformar el bloc quirúrgic
de l’Hospital de Can Misses és complicat perquè és alternar
activitat assistencial amb obres. Per tant els ciutadans van per
un costat i vostès van per un altre. 

Cadascú tria la manera de fer oposició, però, repetesc,
aquest govern tria la manera de governar en funció dels
interessos dels ciutadà i del seu benestar i de la seva salut. Si
vostès volen fer oposició en funció d’interessos partidistes,
endavant; jo crec que s’equivoquen, però en qualsevol cas,
repetesc, m’hagués estimat més que em donassin suport en
aquesta execució d’un nou hospital de Son Dureta i sé cert que
tot hagués estat molt més fàcil i que els ciutadans haguessin
estat molt més contents. 

Moltíssimes gràcies i esper haver donat tota la informació
que vostès m’han demanat respecte d’aquest procediment.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui volem agrair la
presència de la consellera i dels alts càrrecs que l’acompanyen,
i s’aixeca la sessió.
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