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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam la
sessió d’avui, el primer de tot demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. ALEMANY I CALDERA:

Sí, Sr. President. Antoni Alemany substitueix Miquel
Gascón.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha més substitucions?

Compareixença RGE núm. 255/07, solAlicitada pel Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, de l'Hble. Sra.
Consellera de Salut i Consum, per tal d'informar sobre 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. 255/07, de la Conselleria de Salut i
Consum, a instància del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista i a petició del president d’aquesta comissió, per tal
d’informar sobre el procés d’adjudicació de la construcció del
nou hospital de referència.

Assisteix l’Hble. Consellera de Salut i Consum, la Sra. Aina
Castillo i Ferrer, acompanyada de la Sra. Llúcia Matías,
secretària general de la conselleria i del Sr. Sergi Beltran,
gerent del Servei de Salut. 

Té la paraula l’Hble. Consellera per tal de fer l’exposició,
no té limitació de temps. 

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

Moltes gràcies, Sr. President de la comissió. Senyores i
senyors diputats, agraesc la seva presència a aquesta
compareixença, a aquesta comissió, on intentaré explicar o
explicaré  més ben dit, el desenvolupament del procés
d’adjudicació de la construcció, manteniment i explotació dels
serveis no clínics de l’Hospital Universitari de Son Dureta, del
nou hospital de Son Dureta, per a un període de 30 anys.

Abans d’entrar en el procés real d’adjudicació, del qual ja
n’hem xerrat altres vegades, però que en qualsevol cas estic a
la seva disposició- i sobretot del grup que ha demanat la
compareixença- per aclarir qualsevol dubte. En primer lloc,
vull donar les gràcies als membres de la Conselleria de Salut,
del Servei balear de Salut, que avui m’acompanyen perquè la
seva feina, juntament amb la feina de l’Ajuntament de Palma ha
permès que avui el nou hospital de Son Dureta comenci a ser
una realitat, i que es comenci a materialitzar perquè fa pocs
dies han començat les obres d’execució d’aquesta nova gran
infraestructura, d’aquest nou hospital de Son Dureta que d’aquí
a molt poc temps, en 30 mesos, dos anys i mig, començarà, o
estarà en condicions de començar a donar servei a tota la nostra
comunitat autònoma, a tots els ciutadans, a més del milió

d’habitants que tenim i a totes les persones, que afortunadament
són moltes, que ens visiten cada any.

Ells, els membres de la conselleria, del Servei de Salut i de
l’Ajuntament de Palma han estat els executors d’una llarga
tasca que en qualque moment, és veritat, ha arribat a ser
realment complicada donada la complexitat del que ha suposat
l’adjudicació del contracte públic més important i crec que no
m’equivoc si dic del contracte públic més important de tota la
història de les Illes Balears. Sens dubte els esforços, els seus
esforços, encara es visulitzaran d’aquí a 30 mesos quan, com
deia, el milió d’habitants, els 12 milions de turistes que tenim
cada any i els 4.500 treballadors de l’actual Son Dureta
comptin amb aquest tan esperat nou hospital de referència.

Els he de dir que aquest nou hospital és la culminació d’un
pla d’infraestructures sanitàries que l’actual govern va posar en
marxa l’any 2004 i que es perllongarà fins l’any 2010,
precisament per aquesta infraestructura. Aquest pla amb una
inversió de prop de 500 milions d’euros fa que passem just
durant aquests dies per un moment històric. 

Un moment històric amb l’inici de les obres del nou
hospital de Son Dureta, però també amb l’inici de  l’obertura,
del funcionament dels tres nous hospitals que s’han executat a
la nostra comunitat autònoma. L’Hospital comarcal d’Inca,
l’Hospital Mateu Orfila de Menorca, que en molt poc temps
començarà a funcionar i molt especialment, perquè crec que era
un dels més importants, el nou hospital de Formentera que
també ha començat a funcionar i que, per cert, com a anècdota
avui els informaré que ha nascut la primera nina a aquest
hospital, hem pogut tenir el primer part, el primer naixement a
aquest hospital de Formentera, una nineta, el part, a més, ha
anat molt bé i crec que està, tot l’equip, d’enhorabona. Però
que en qualsevol cas, repetesc, aquest hospital de Son Dureta,
per no desviar-nos de la qüestió -la Sra. Mascaró trobava que
era una notícia feliç per tots i sobretot per al seu pare i per a la
seva mare que han pogut tenir el fillet a l’Hospital de
Formentera- crec que era oportú que els ho pogués comunicar
abans que a ningú. 

Però bé, com els deia aquest nou hospital de Son Dureta
serà la culminació d’aquest pla d’infraestructures sanitàries. 

El que s’entén per procés d’adjudicació del nou Son Dureta
va començar l’any 2004 amb la redacció dels plecs de
condicions tècniques i administratives encarregats pel Servei de
Salut de les Illes Balears, una vegada que ja disposava dels
terrenys on s’havia d’ubicar aquesta nova infraestructura. Un
solar -repetesc, com he dit altres vegades- que ens va cedir
l’Ajuntament de Palma, al qual li ho vull agrair, perquè sé que
tampoc no ha estat fàcil, fins i tot a nivell personal per part de
la batlessa de l’Ajuntament de Palma, però -repetesc- amb
aquesta colAlaboració vàrem poder començar a redactar els
plecs de condicions tècniques i administratives que farien
possible la licitació d’aquest concurs tan important.

La redacció dels plecs s’encetà una vegada que es varen
decidir quines condicions es demanarien a l’adjudicatari.
Concretament les exigències eren finançar la construcció de
l’hospital de Son Dureta; edificar l’hospital i equipar-lo amb el
mobiliari bàsic en un màxim de 44 mesos, que eren les
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condicions inicials; encarregar-se també de conservar en
perfecte estat l’hospital durant 30 anys, que era el termini de
concessió;  proporcionar els serveis no sanitaris lligats a
l’hospital, com la neteja, bugaderia, seguretat, alimentació o,
per exemple, aparcament i assumir el personal que actualment
presta algun d’aquests serveis sanitaris, no sanitaris, perdó a
Son Dureta.

Es va decidir, per una qüestió de manca de finançament,
que aquesta nova infraestructura es finançaria mitjançant el
model que s’ha denominat PFI o colAlaboració pública privada,
és dir, no teníem, teníem més ben dit, un dèficit de 150 milions
d’euros, quan vaig arribar a la Conselleria de Salut, però teníem
molt clar que era un compromís que havíem assumit amb els
ciutadans i que havíem de dur endavant aquesta nova
infraestructura.

Per això, vàrem cercar alternatives de finançament que és
aquest model que els he explicat i que també s’ha emprat a
altres comunitats autònomes perquè ha estat un recurs freqüent,
comunitats autònomes de qualsevol color polític, perquè al
final és una manera de poder dur endavant els projectes sense
la limitació de la manca de finançament.

Aquest sistema, el PFI, consisteix en l’establiment d’un
cànon fix i també, després, d’un cànon variable que està
destinat a cobrir les despeses de l’explotació del serveis no
clínics durant l’explotació, durant el període que duri la
concessió.

Els he de dir que després d’una rigorosa feina per part dels
equips tècnics, els plecs de condicions varen recollir que la
concessió del concurs havia de sortir per un valor màxim de
778 milions d’euros aproximadament, que es començarien a
pagar una vegada que estiguessin executades les obres del nou
hospital. És a dir -i torn a repetir, perquè a la compareixença de
pressuposts ha sortit moltes vegades aquesta qüestió- avui no
tenim la partida pressupostària per pagar aquestes obres, sinó
que es començaran a pagar una vegada que estiguin executades
les obres. Quan estigui l’hospital executat, construït i s’entregui
a l’administració és quan es començarà a pagar aquesta nova
infraestructura. 

També els he de dir que d’aquesta quantitat, 233 milions
d’euros van destinats al cànon fix i 544 al cànon variable que
els explicava. El sistema d’avaluació recollit als plecs de
condicions administratives fixava un barem de 100 punts, 70 es
referien als criteris tècnics, és a dir, qualitat de la construcció,
qualitat i quantitat de l’equipament, nivell del manteniment, etc
i 30 punts es referien als criteris econòmics. 

És a dir, que cada una de les ofertes estaria valorada segons
aquesta escala de 100 punts, 70 anirien destinats, el 70%, a
valorar les condicions tècniques i el 30% les condicions
econòmiques presentades per totes les empreses que s’havien
presentat a aquest concurs. Amb això també vull deixar clar
que en cap moment no podia costar més de 778 milions
d’euros, aquest hospital, perquè era un xifra màxima.

El 21 d’octubre del 2005, una vegada que varen estar
acabats els plecs de condicions, el Consell de Govern va
aprovar l’acord mitjançant el qual s’autoritzà el Servei de Salut

de les Illes Balears perquè disposàs de les despeses necessàries
per tal de contractar la concessió d’obra pública, per allò que
els he dit, per construir, explotar i conservar el nou hospital de
referència, el nou hospital de Son Dureta. 

El concurs, seguidament, es va licitar el mes de novembre
del 2005, amb la seva publicació tant al diari oficial europeu,
com al BOE de l’Estat, com al Butlletí Oficial de les Illes
Balears. El 31 de gener del 2006 va acabar el termini de
presentació d’ofertes i les empreses o els grups d’empreses que
es varen interessar varen ser exactament 6, el grup liderat per
Sampol Enginyaria i Obres SA amb una oferta econòmica de
633 milions d’euros -els ho dic amb número grossos perquè
supòs que els que els interessa, però si volen entrar al detall els
ho especificaré, Dragados Fomento de Construcciones y
Contratas, Melchor Mascaró i Llabrés Feliu, per 635 milions
d’euros, OHL, Inabensa Bovis y Ferratur amb 740 milions
d’euros, Acciona Ortiz, Matías Arrom Bibiloni per 673 milions
d’euros, Ferrovial per 901 milions d’euros i Testa Inmuebles en
Renta, Construcciones San José, Sacib Tecnocontrol per quasi
700 milions d’euros. 

A partir d’aquest moment, quan s’havien presentat aquestes
sis ofertes segons els plecs de condicions, la mesa de
contractació constituïda a tal efecte es va posar a fer feina de
manera escrupolosa i seguint el criteris fixats al barem que
havia sortir a concurs. Durant el procés d’adjudicació i segons
el criteri de la mesa de contractació, dues de les ofertes que els
he esmentat varen quedar descartades, en concret varen ser
l’oferta liderada per Ferrovial perquè incomplia les condicions
econòmiques establertes als plecs de condicions i també
l’empresa, o els grups d’empreses liderades per Sampol, perquè
incomplia les condicions tècniques que establien els plecs de
condicions. 

Per fer aquestes exclusions es varen demanar informes
jurídics tant a l’àrea jurídica de la comunitat autònoma com
també a l’assessoria jurídica que emprava la mesa de
contractació. He de dir també que durant el procés
d’adjudicació -perquè els he dit que era un procés complicat,
era la primera vegada que es treia un concurs d’aquestes
característiques i per un import d’aquestes característiques- es
varen solAlicitar també valoracions a diferents òrgans
independents del Servei de Salut de les Illes Balears i
òbviament de la mesa de contractació. 

Així, com vostès ja saben, el Govern de les Illes Balears va
demanar al Consell Consultiu, el màxim òrgan d’assessorament
jurídic de la comunitat autònoma la validació del procediment,
del concurs públic seguit fins a aquest moments, amb la
intenció de garantir al màxim la transparència, la claredat i la
imparcialitat també d’aquest procés. 

Una vegada que va ser realitzat el dictamen del Consell
Consultiu, d’aquest es va extreure una cosa que per a nosaltres
era molt important i era la correcció i l’ajust a dret de l’actuació
de la mesa de contractació al llarg de tot el procediment. Però,
no obstant això, amb la intenció, segons el mateix dictamen del
Consell Consultiu, de dur als nivells màxims l’objectivitat i la
imparcialitat de tot el procés i seguint les seves recomanacions
la mesa va acordar solAlicitar dos nous informes. És a dir, el
primer del Consell Consultiu i a través del mateix Consell
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Consultiu que va ser qui va recomanar demanar informes als
colAlegis d’Enginyers i de Camins, Canals i Ports i al ColAlegi
Professional d’Economistes es va procedir per part de la mesa
de contractació a demanar aquests dos informes i a més, atès
que el Consell Consultiu tampoc no va entrar en cap moment
a fer valoracions ni tècniques ni econòmiques de les ofertes que
s’havien presentat.

Això, he de dir que va ser possible per l’ús de les facultats
que es reconeixen a l’article 81 del Reial Decret legislatiu
2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de contractes de les administracions públiques i d’aquesta
manera existint a l’expedient de contractació l’informe de 19 de
juliol del 2006 elaborat per una empresa externa, l’empresa
Global PM Consultores, s’acordà solAlicitar a aquests dos
colAlegis professionals la ratificació o rectificació motivada
d’aquest informe per part d’aquests dos colAlegis professionals
que eren els que ens havia indicat el Consell Consultiu. Per una
part, el ColAlegi d’Enginyers havia de revisar la part tècnica i
per una altra part el ColAlegi d’Economistes havia de revisar la
part econòmica de les ofertes.

Finalment el 7 de desembre del 2007, 2006 perdó, la mesa
de contractació va elevar la seva proposta d’adjudicació a
l‘òrgan de contractació representat pel director gerent del
Servei de Salut de les Illes Balears que avui m’acompanya, en
base als informes emesos per aquests dos colAlegis
professionals. Així va fer l’adjudicació definitiva que tots
coneixen al grup d’empreses Dragados Fomento de Contratas
i Construcciones Melchor Mascaró i Llabrés Feliu per tal que
procedissin a la construcció, explotació i conservació del nou
hospital de referència de Balears per un import de 635 milions
d’euros.

Aquest grup d’empreses va obtenir un total de 75,9 punts
segons el barem que els he explicat anteriorment, en segon lloc
va quedar el grup d’empreses liderat per OHL amb 74,4 punts,
en tercer lloc va quedar l’oferta Testa amb 58,5 milions, perdó,
58,5 punts i en darrer lloc va quedar l’empresa, el grup
d’empreses liderats per Acciona Ortiz amb 54,5 punts.

Una vegada que es va fer aquesta proposta d’adjudicació,
hi va haver un termini, dos dies, per part dels licitadors per
presentar alAlegacions, va seguir l’adjudicació definitiva per
part de l’òrgan de contractació, és a dir, com els he esmentat ja,
el director gerent del Servei de Salut i també la constitució de
la garantia definitiva, la formalització del contracte, l’acte de
replanteig i com tots saben -i afortunadament- ja poden veure
el començament de les obres del nou hospital de Son Dureta.

Fins aquí és tot el que els puc dir del procés d’adjudicació
del nou hospital de Son Dureta, supòs que tendran moltes
preguntes, qued a la seva disposició. Però també m’han de
permetre que finalitzi la meva intervenció dient-los que només
ens resta contemplar -perquè jo crec, estic convençuda que és
un procés que no té marxa enrere- com prenen forma aquests
162.000 metres quadrats que constituiran aquest nou hospital
de referència de les Illes Balears que suposaran un 130% més
de superfície del que tenim ara per destinar a la salut dels
nostres ciutadans. 

M’han de permetre també que els digui que el nou hospital
de referència no tendrà res a veure amb l’actual hospital. Un
hospital que ha donat un magnífic servei a la nostra comunitat
autònoma, però que ja té 50 anys i que no s’ha pogut ajustar al
creixement poblacional ni a les demandes actuals de la
població. Tendrem un heliport a la porta d’urgències del nou
hospital, quin...vaja! duplicarem, triplicarem l’espai
d’urgències i podrem evitar en part el que ens està passant avui,
que en temps com pot ser d’hivern tenim una demanda
assistencial que puja puntualment i no tenim espai adaptat a les
urgències de l’actual hospital. 

A més, tendrem, per exemple, com a dada més..., que és
exemple del que pot ser la virtut, la qualitat de la prestació a
aquesta nova infraestructura, el rati de metres quadrats de
superfície hospitalària per llit al nou hospital de Son Dureta
serà de 166 metres enfront als 99 que té l’hospital actual. A
més, com he dit distintes vegades, el 57% de les habitacions es
podran dedicar a l’ús individual, el que avui no podem fer
pràcticament mai a l’actual hospital de Son Dureta, 230
consultes i gabinets i molts més avantatges que ja els he
explicat moltes vegades i que vostès coneixen.

Per acabar he de dir que em sent especialment orgullosa del
tema que avui ha motivat aquesta compareixença, ja que el nou
hospital de Son Dureta és una de les infraestructures més
esperades per la població de la nostra comunitat. Va ser un
compromís que vàrem assumir quan vàrem guanyar les
eleccions autonòmiques l’any 2003, un punt important del
programa sanitari del Partit Popular i avui podem dir que
finalment l’hem pogut dur endavant perquè ja s’han començat
aquestes obres del nou hospital de referència. 

És una demanda ciutadana, els ho he dit moltes vegades,
que si el Partit Popular es va presentar a les eleccions dient que
faria un nou hospitals en lloc de la reforma de l’actual hospital
és perquè ens ho demanava la població, hi havia demanda
social i hi havia demanda també de tots els professionals,
especialment dels que feien feina a l’Hospital de Son Dureta
que, com els he dit, avui compta amb 4.500 treballadors.

Per tant, els repetesc, crec que ha estat una feina
complicada, complexa i en qualque moment difícil també, però
que gràcies a la colAlaboració tant de tots els departaments del
Govern, com -i especialment- de l’Ajuntament de Palma l’hem
pogut dur endavant i d’aquí a dos anys i mig comptarem amb
un hospital de referència a la nostra comunitat digne del que
mereix la sanitat pública del segle XXI. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Consellera. Ara procedeix la suspensió
de la sessió per un temps màxim de 45 minuts, volia demanar
als portaveus si fa falta o si podem continuar. Podem continuar,
molt bé.

Per tal de fer preguntes i observacions, té la paraula el Grup
PSM-Entesa Nacionalista, intervé la Sra. Mascaró, per un
temps de 10 minuts.
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LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Bé, moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, he d’agrair
a la consellera i als alts càrrecs que l’acompanyen la seva
presència aquí. La veritat és que ha vingut moltes vegades. A
més, a ella li agrada molt perquè a vegades ve fins i tot a
muntar rodes de premsa quasi, quasi aquí. Per tant li agraïm el
poder venir, de fet ja és la segona vegada que ve perquè la
primera que va venir, va venir a dir que encara no ho podia
explicar, quan li vàrem demanar, i per això li vàrem tornar
demanar. Per tant, li hem d’agrair que sigui aquí.

Bé, en primer lloc, dèieu vós que aquest és un dels hospitals
més esperats, és cert el nou Son Dureta és una petició de la
ciutadania i una necessitat i hem de recordar que si el vell Son
Dureta està així com està i no hi ha el nou Son Dureta és culpa
de l’actual govern i si les urgències estan així com estan també
és culpa seva. La conselleria ha prioritzat altres coses abans de
tenir el servei d’urgències mínimament preparat pel cas de...,
quan hi hagués grip o coses d’aquestes. Ho hem vist aquestes
setmanes, l’epidèmia de grip no ha estat massa elevada, però
els passadissos de Son Dureta estaven pleníssims. Ho sap la
consellera i ella sap per què ha prioritzat altres temes en lloc de
tenir les urgències a punt.

Respecte a Son Espases, ella diu -i ho ha repetit sempre-
que és un procés molt transparent i correcte i diu també que el
Consell Consultiu li dóna la raó. Nosaltres no compartim el
tema de la transparència en primer lloc perquè ha suposat un
retard de quatre anys per iniciar les obres, en segon lloc perquè
no ha estat tan transparent com ella diu i podem fer una
miqueta d’història començant, per exemple, pel solar, per la
recerca del solar.

El Partit Popular va dir que faria un nou hospital, però no
va dir als ciutadans de Palma a on ni el que costaria i aquest
hospital costarà en realitat molt, molt més del que demanen. En
primer lloc, el projecte per fer el nou hospital a l’actual solar ja
estava fet, per tant, s’ha hagut de refer, ells ens venen que és el
mateix projecte modificat, però difícilment pot ser el mateix
projecte quan canvien les altures i sobretot quan canvia
l’orografia dels terrenys. Quant tens uns plànols per a una casa
a uns terrenys inclinats i després resulta que vas a fer-la a un
lloc pla, s’ha de canviar i molt més per a un hospital. Per tant,
aquí hi ha la primera despesa innecessària.

En segon lloc, l’actual hospital de Son Dureta està en
procés d’obres, s’hi estan gastant molts de doblers. Avui
mateix, he llegit que deia el gerent de Son Dureta que
s’ampliarà l’àrea de pediatria. En aquests moments la
Conselleria de Salut, o al manco el gerent de Son Dureta fa
comptes ampliar l’actual Son Dureta per la zona de pediatria
perquè diu que, perquè diu no, perquè és un fet que hi ha
queixes i que no es troben. Per tant, seguim gastant en el vell
Son Dureta, seguim tirant doblers.

S’ha comprat maquinària que segurament aparells que són
necessaris, com per exemple l’accelerador lineal que es va
comprar que, després només transportar-lo al nou hospital,
costarà més, segurament, que un de nou. Per tant, és cert que
per salut no hi ha prou doblers, però també és cert que no els
gestionau així com toca.

Respecte a tot el tema de Son Espases, comencem pel solar,
fins i tot la Sindicatura de Comptes diu una cosa que nosaltres
venim dient des del primer dia, que la compra del solar no
estava ajustada a la normativa. Recorda, la Sindicatura de
Comptes, ens recorda que l’informe justificatiu és posterior a
la data de l’acord de l’Ajuntament de Palma. És clar, vostè em
dirà això és un tema de l’ajuntament, sí que és un tema de
l’ajuntament, l’aspecte formal, però l’aspecte polític no, perquè
vós pareixia que érem nosaltres els que havíem de triar el solar,
ens vàreu dur aquí els quatre solars, però jo crec que abans de
les eleccions ja el teníeu decidit.

La Sindicatura de Comptes vos recorda que s’ha incomplert
la Llei de contractes a l’hora de decidir quin solar es triava, diu
que en aquell moment no es podia comprar aquest solar perquè
l’ús al qual estava destinat era rústic i l’ajuntament no el
comprava per un ús rústic, cosa que també contravé l’article
90.1 de.., d’una cosa de contractes, no record ara quina llei és,
però que diu que les adquisicions de terrenys per patrimoni
s’han de comprar per l’ús per al qual estan definits i no ho eren,
per tant, es va incomplir. 

Es varen incomplir tota una sèrie de coses per part de
l’Ajuntament de Palma, fins i tot la Sindicatura de Comptes no
ha pogut veure -per tant si la Sindicatura no l’ha vist, hem de
suposar que és que no existeix, perquè que no el vegem els
grups polítics és una cosa- l’estudi comparatiu dels preus. Es va
pagar un excés, nosaltres pensam que un excés per a un solar
que és cert que el paga l’Ajuntament de Palma, però els
ciutadans de Palma també són ciutadans de les Illes Balears.
Per tant, hi ha moltes irregularitats només en la compra del
solar.

Respecte a les actuacions de la conselleria, vós ens deis que
no hi ha pressupost perquè no es començarà a pagar fins el
2009, la Sindicatura de Comptes diu que l’expedient tramitat
per a la despesa d’aquest..., a partir del 2009 és contrari a
l’article 43 del Decret 75/2004, que és el que fa referència a
concessió d’obres, a plurianuals, no podíeu fer una despesa
anticipada perquè no hi estava d’acord, no venia ajustat a
normativa i així ho heu fet i, després tota una sèrie més
d’irregularitats a part de les polítiques.

Respecte a aspectes pocs clars, el del solar ja el vos he dit,
el de plurianuals també i les condicions. Vós trobau que el
Consell Consultiu per majoria va dir que era legal, que
estava..., que tot funcionava i que anava així com tocava,
nosaltres la veritat és que ho dubtam perquè hi ha dos vots
particulars del Consell Consultiu molt, molt durs referents a
aquest solar, a aquest contracte, que diuen que hi ha sospites de
manca de transparència i de manca de neutralitat. Per tant, dos
de tres no és un número gaire insignificant per a un procés de
tants de doblers com aquest. 

Manca de transparència a l’hora de fer l’informe per decidir
a qui.., per fer una valoració de les empreses que s’havien
adjudicat, es dóna a una empresa externa al Servei de Salut pel
procediment negociat sense publicitat. És cert que el
procediment negociat sense publicitat es pot fer per les
administracions públiques, però és curiós que per un tema tan,
tan important com aquest i de tants de doblers es faci
directament i no es convoqui una subhasta, que en aquest cas
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s’hi haguessin pogut presentar moltes altres empreses a part de
les que va decidir la conselleria o l’ib-salut. 

Després de veure que..., realment al Consell Consultiu crec
que no s’hi va anar per iniciativa pròpia, sinó que s’hi va anar
per pressions que sortien justament d’un diari no gaire sospitós
de tenir bones relacions amb l’esquerra, que ja durant molt de
temps va anar pitjant sobre això i una de les coses que deia, per
exemple, és “la objetividad e imparcialidad del concurso han
sido más que dudosas”, això ho deia un diari que és més amic
del Partit Popular que de ningú més. 

Arrel de totes aquestes coses es demana informe al
Consultiu. El Consultiu diu que ells no poden valorar,
evidentment que no poden valorar el nivell tècnic ni el nivell
econòmic, perquè la seva categoria és de missers i no tothom
sap de tot, i ho demanen a colAlegis professionals. Justament,
dels colAlegis professionals, es demana al d’enginyers i es
demana a l’altre que s’ha de demanat, però ni al de metges, que
podrien tenir qualque cosa a veure amb la medicina i aquestes
coses, ni al d’arquitectes en el tema de la construcció, no es
demana; es demanada al d’economistes, que és lògic pel tema
d’economia, però al de camins.

Per tant, temes complicats n’hi ha molts. Nosaltres no veim
realment cap transparència. Ens preocupa sobretot el retard i
ens preocupa veure que s’estan tirant els doblers públics a
l’hospital actual, perquè no s’arregla del tot, simplement s’estan
posant pedaços que cauen un dia i l’altre, que pensen continuar
invertint en Son Dureta, avui mateix -ja em dirà si és que no-
referent a l’ampliació de pediatria, però la conselleria continua
fent propaganda; de fet ha enviat a tota la gent que fa feina a
Son Dureta, que són 4.500 persones, un document on diuen que
estan molt contents perquè ja han començat les obres, i que no
passin pena que hi haurà 500 aparcaments que seran per a elles,
per exemple, aquestes coses. I jo li vull recordar que, a part de
tot...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, ja acab, ja acab, Sr. President, una darrera frase. Vull
recordar-li això: que si no tenim el nou hospital en
funcionament és gràcies al Partit Popular i que han estat quasi
quasi deixant caure l’actual Son Dureta, hi van posant pegats,
hi van posant màquines perquè és l’hospital de referència i el
necessiten, que després d’aquí a tres, quatre anys no sabem si
serviran, que són molts de duros; l’accelerador lineal, Sra.
Consellera, val molts de duros, sobretot el muntatge, per
exemple. I vull recordar aquestes coses, que vostès ens han
tengut quatre anys sense nou hospital a canvi d’un pelotazo
urbanístic, que nosaltres ho consideram realment així.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Mixt no hi ha ningú, està
absent. Per tant passam al Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
i Els Verds. Intervé el Sr. Ramon per un temps de 10 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies a la Sra. Consellera
per venir aquí a donar les seves explicacions, o la seva versió
de la construcció d’aquest mal anomenat nou hospital de Son
Dureta, d’aquest hospital a la finca de Son Espases.

Bé, Sra. Consellera, jo crec que aquest és el seu principal
fracàs d’aquesta legislatura, el seu principal fracàs com a
mínim en política hospitalària, juntament amb el que avui és
portada d’un diari i que ho ha estat aquests darrers temps, que
és la situació de saturació, d’amuntegament en els hospitals
públics, en aquest cas a més amb agressions cap al personal
sanitari, que algun tipus de relació tenen amb la saturació
d’aquests hospitals, i quan vostè parla d’un 57% d’habitacions
d’ús individual veim aquí els passadissos plens de llits, que és
la situació actual. Aquesta és la situació.

Vostè s’ha ficat en un projecte d’un superhospital, d’un
superhospital més modern que cap, del qual ha deixat passar
quatre anys sense fer res, i ara han començat els moviments de
terra. Però vostè diu que no té marxa enrere; això és el que
vostès procuren: deixar-ho tot fermat perquè, tot i que hi pugui
haver després de les eleccions del maig un govern progressista,
fos impossible, pels costos que això tendria, tornar enrere una
infraestructura que no està ajustada a les necessitats de la
població. Això és el que volen fer vostès, deixar-ho tot lligat i
transmetre deute cap a futurs governs que hi hagi a la propera
legislatura i, sobretot, a legislatures posteriors.

Aquí estam per parlar de l’adjudicació d’aquest contracte de
l’Hospital de Son Espases, però evidentment prèviament hi ha
hagut allò del solar. La Sra. Mascaró ja ha parlat de l’informe
de la Sindicatura de Comptes. Jo només vull fer una reflexió i
no continuar sobre el tema, que és que el cost que ha tengut per
als ciutadans, en concret del municipi de Palma, el metre
quadrat de sòl rústic de Son Espases és multiplicar per cinc allò
que s’està pagant per les expropiacions d’autovies: cada metre
quadrat de la finca de Son Espases val cinc vegades més que
allò que s’està pagant als expropiats de les autopistes.

I bé, després sistema de contractació d’aquesta gestió
privatitzada a 30 anys i a pagar pels governs de futures
legislatures i pels ciutadans en el futur. Com ha dit també la
Sra. Mascaró, procediment negociat sense publicitat de
l’empresa Global PM Consultors. Bé, alguna cosa potser
devien a aquesta empresa, no ho sé. Per què ha servit Global
PM Consultors si al final s’ha decidit una altra cosa? Per què
s’ha d’anar al Consultiu?, per què s’han de forçar les funcions
del Consultiu, provocar una divisió interna que resol, a més,
dóna la majoria l’advocat de tots els imputats del Partit
Popular?, si no, no es produïa aquesta majoria. S’implica també
als colAlegis professionals en una funció que jo crec que no és
la seva i, en qualsevol cas, al final es torna enrere la decisió i se
n’adopta una altra. I tot això per què? Jo crec que simplement
per una formidable campanya mediàtica en la qual es veu la
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llarga mà de Florentino Pérez, per una formidable campanya
mediàtica, perquè a vostès tant els era, tant els era i ho puntuen
igual: pagar 100 milions més o 100 milions menys d’euros.
Posats a malbaratar els recursos públics, com han fet en aquesta
legislatura, tant els era, total ja pagaran els que venguin. 

I tot això per què?, i tot això per què? La veritat és que,
sospites, se’n tenen moltes; seguretats, poques. Costa
comprendre-ho, costa comprendre que a l’hospital de Son
Dureta hi hagi tal saturació a les urgències i també n’hi hagi a
Son Llàtzer, i també costa comprendre que no estigui feta la
reforma de les urgències de Son Dureta, que hauria d’estar feta
segons el projecte que vostè es va trobar; i costa comprendre
que a Son Llàtzer hi torni haver aquests conflictes i, segons
diuen aquí els treballadors, hi ha parts tancades que no
s’utilitzen de l’Hospital de Son Llàtzer, cosa que jo li he vengut
dient, crec, tota aquesta legislatura. Però això no és important,
allò important és fer el negoci del segle, el negoci immobiliari
de Son Espases i el negoci constructiu i de gestió que caurà
sobre les espatlles de futurs governs, dels ciutadans d’aquestes
illes que hauran d’estar pagant. I mentrestant quatre anys
perduts, quatre anys perduts. 

Com ha dit també la Sra. Mascaró a Son Dureta,
lògicament, s’hi han de fer obres, lògicament s’ha de comprar
material, lògicament allí es gasta en coses que suposadament en
tres anys ja no serviran per a res -per a cert, no se sap què
passarà amb l’edifici de l’hospital-, i podrien estar parts
importants ja de la reforma fetes, podrien estar els ciutadans
que necessiten hospitalització en molt millors condicions de les
que es troben, i ara es veuen amb aquesta situació que denuncia
avui un diari però que han denunciat habitualment els mitjans
de comunicació, els treballadors del centre, perquè s’han perdut
quatre anys. Vostè haurà posat la primera pedra, no s’ha fet la
foto, han començat els moviments de terres, però s’ha perdut
tot aquest temps, i mentrestant s’ha estat gastant en un hospital
que volen tancar prompte i s’ha evitat una reforma que hauria
permès ja que ara mateix estigués en funcionament una part
important i que en els propers anys estigués acabada
completament la reforma per un preu infinitament més petit del
que ens costarà això. 

Però com que total pagaran els que venguin després, idò
aquesta és la política d’obres hospitalàries, però la saturació i
els problemes que s’han patit al llarg de tota aquesta legislatura
en bona part, en bona part, són culpa seva, Sra. Consellera,
perquè com a mínim s’haurien pogut anar resolent i s’haurien
pogut anar palAliant uns problemes que no s’ha fet res perquè
tot era encaminat a aquest hospital de Son Espases, a aquest
negoci immobiliari de construcció i de gestió privatitzada.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Alemany per un temps de 10 minuts.

EL SR. ALEMANY I CALDERA:

Gràcies, Sr. President. Vull donar la benvinguda a la
consellera i als alts càrrecs que l’acompanyen per donar compte

de la licitació del contracte de la concessió d’obra pública per
a la construcció, conservació i explotació d’un nou hospital, i
li he de dir, primer de tot, que li reconec la legitimitat per fer
l’hospital a un altre lloc, ja que es presentaren a les eleccions
anunciant que ho farien i per tant tenen la legitimitat. No
obstant això permeti’ns que nosaltres facem ús també de la
nostra legitimitat per dir quins són els arguments pels quals ens
hi oposam i per discrepar, a més, dels motius pels quals vostè
diu que es va posar en el programa electoral, que segurament
ho sap més vostè que jo, però permeti’m que dubti que sigui
perquè els ciutadans així li ho exigien, i més bé pareix ser que
va ser una exigència de l’actual president per començar a envair
uns terrenys rústics i poder donar sortida més fàcilment a una
promesa que havia fet a uns certs promotors.

Nosaltres quan parlam de l’hospital el primer que ens
demanam, la primera pregunta que ens vàrem fer és si era
necessari o no fer un nou hospital a Mallorca, i la resposta que
ens donàrem i que ens continuam donant és que sí, fa falta un
nou hospital a Mallorca, tot i que l’oferta que hi ha, la
quantitat, pensam que és suficient entre Son Dureta, Son
Llàtzer, Manacor, Inca, a més de Menorca i Formentera, tot i
que la qualitat deixa molt a desitjar, sobretot en el tema del Son
Dureta i que seria necessari pensar-se què passa amb Son
Dureta. Aquest hospital nou, per tant, s’ha de fer; nosaltres
pensam que es pot fer perfectament dins el solar on està
actualment Son Dureta, vostès opten per un altre solar.

La següent pregunta és què contempla el mapa sanitari de
Mallorca en relació a les instalAlacions hospitalàries, i com
vostè sap molt bé el mapa sanitari finalitza amb la recent
inauguració de l’Hospital d’Inca i consagra Son Dureta com a
hospital de referència per a tota la comunitat autònoma. 

És possible construir un nou hospital al mateix solar on està
actualment Son Dureta mantenint al mateix temps la seva
activitat assistencial? És una de les preguntes que també ha
sortit i que nosaltres contestam que sí, ja que el projecte que hi
havia previst fer en aquest solar era un projecte que tenia en
compte les possibles molèsties i evitava en tot moment que els
usuaris que estiguessin a l’hospital mentre es feia l’obra no
tenguessin sota cap concepte cap tipus de molèstia de pols ni de
renou, estava solucionat i a més el tècnic que ho solucionava és
un tècnic que suposam que vostès li accepten reconegut prestigi
perquè és el mateix que ha fet el nou projecte a Son Espases, i
deia que sí, que era possible i deia com s’havia de fer.
Experiències d’on s’ha fet, n’hi ha moltes, ja li ho hem repetit
moltes vegades: Hospital Clínic..., l’Hospital de Sant Pau a
Barcelona, l’Hospital..., un a Santander, i sense anar més enfora
la Clínica Rotger, Policlínica Miramar i la Clínica Juaneda a
Palma han fet reformes importants, han actualitzat i crec que
han donat una qualitat hotelera a allò que són les clíniques i
hospitals envejable i molt bona, i ho han fet sense canviar
d’ubicació.

La següent pregunta que cal fer-se és si el trasllat és per
donar uns nous serveis o per millorar la qualitat dels serveis
actuals. Nosaltres pensam que no; el projecte de Son Dureta, el
projecte de l’actual solar, el que hi havia aprovat i que estava
consensuat per tothom abans de prendre aquesta decisió de
modificació, contempla els mateixos serveis i la mateixa
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qualitat de serveis que el nou projecte de Son Espases,
exactament el mateix.

S’ha fet per millorar la salut dels ciutadans? Rotundament
no; no va justificat en absolut fer un nou hospital a un nou solar
per millorar la salut dels ciutadans, ja que, com hem dit,
l’actual Hospital de Son Dureta, Son Llàtzer, l’Hospital de
Manacor i el d’Inca, i els hospitals renovats de Menorca i
Formentera, i els centres de salut existents, alguns que s’han
remodelat i alguns que s’han de remodelar tot d’acord amb el
Pla d’infraestructures de la Conselleria de Salut, donen una
qualitat de servei de salut que crec que és més que acceptable,
bastant acceptable a la nostra comunitat autònoma. Per tant no
seria necessari fer un nou hospital a una altra situació.

El canvi d’ubicació ve donat per qualque causa
tecnològica?, hi ha qualque problema tecnològic que
impossibiliti fer el que es volia fer en el solar de Son Dureta i
s’ha de traslladar a un altre lloc? Ho desconeixem; pensam que
no perquè els avanços tecnològics que hi ha dissenyats en el
nou hospital estaven dissenyats també a l’hospital del solar
actual de Son Dureta. Per tant no creim que sigui necessari, ni
tan sols no és necessari per millorar el confort. Vostè fa relació
al fet que hi haurà moltes habitacions individuals; jo li record
que l’hospital dissenyat dins el solar de Son Dureta tenia més
de 500 habitacions individuals, la qual cosa dóna un nivell de
confort bastant envejable, tot i que hem de reconèixer que el
confort no és el més important a un hospital, però sí que és
necessari i és bo que hi sigui.

És una solució més eficient, fer un hospital a un nou solar?
Recordem que la sanitat pública està pagada pels imposts dels
ciutadans, i per tant la gestió dels recursos que es necessiten per
resoldre la salut dels ciutadans ha d’estar ben gestionada.
L’alternativa de Son Espases té un cost més de quatre vegades
superior al cost que hauria tengut l’Hospital de Son Dureta i,
per tant, pensam que no ve justificat fer un hospital que no té
més prestacions ni més comoditat ni més serveis gastant quatre
vegades més i que, a més, no es podrà començar a utilitzar...,
com a molt prest l’any 2010, tot i que nosaltres pensam que
serà més bé l’any 2012 que no el 2010. I com sap a Son Dureta,
perquè vostè supòs que coneix el projecte, estava previst l’ús
progressiu de les instalAlacions a mesura que s’anaven acabant.

En conclusió: era necessari un nou emplaçament?, per quina
raó? Pensam de forma clara que no era necessari, que podíem
tenir un hospital amb tots els serveis que tendrà aquest hospital
nou i per tant amb els mateixos serveis, la mateixa qualitat i que
els ciutadans podien ser atesos amb una qualitat de servei
idèntica a la qual tendran en el nou hospital. Per tant
l’expedient que avui ha vengut a explicar-nos és un expedient
que sobra, és un expedient per fer una contractació d’un
hospital que no s’hauria d’haver fet, s’hauria d’haver iniciat la
tramitació d’un expedient al mateix solar de Son Dureta. 

No obstant això, ja que ha vengut a explicar-ho i ha semblat
que l’expedient havia estat totalment correcte, permeti’m que
faci dos cèntims del que nosaltres trobam que ha estat
l’expedient. S’inicia la licitació l’any 2005 i el 7 d’abril del
2006 es fa la primera reunió de la mesa de contractació. Fins al
juny del 2006 no s’aprova el Pla general de Palma que permet
fer l’hospital aquí on es va iniciar la licitació. Molts de mesos

de licitació es varen fer i no es tenien els terrenys per fer-se;
primera qüestió que ens hauria d’explicar. La mesa de
contractació a la seva primera reunió solAlicita un informe
tècnic a ib-salut per fer una valoració tècnica i econòmica, i a
l’informe es decideix contractar...

EL SR. PRESIDENT:

Disculpi, Sr. Alemany, hauria d’anar acabant.

EL SR. ALEMANY I CALDERA:

...una empresa -i acab-, una empresa externa, que valora en
30.000 euros el cost que es pot assumir, precisament una
quantitat que és la màxima per poder fer adjudicació directa, i
s’adjudica. Es conviden tres empreses; una no hi vol assistir,
una altra presenta curiosament 33.000 euros, 3.000 euros més
dels que podia, i la que estava decidit donar-l’hi presenta per
29.000, Global PM, que fa un informe, no tot ella sinó que a
més subcontracta una part de l’informe a una altra empresa
sense avisar ningú de la subcontractació, qüestió que també era
ben necessària.

El 20 de juny del 2006 es torna reunir la mesa de
contractació per excloure de la possibilitat d’adjudicació
Ferrovial i Sampol. Sampol fa unes alAlegacions, algunes d’elles
tampoc no han estat prou explicades, que havia solAlicitat si
podia presentar millores d’instalAlacions en els aparcaments,
que se li havia dit que sí i que després, per presentar-les, se
l’exclou de la possibilitat de fer-ho, i recordem que el Consell
Consultiu també diu de forma clara que no veu en absolut que
s’hagi fer bé l’exclusió de l’empresa Sampol. I s’estudia
l’informe de Global PM, que assumeixen -com vostè coneixerà-
la direcció general econòmica financera de la conselleria i la
sotsdirecció; signen aquest informe com a informe seu, que
l’assumeixen, informe que, com sap, donava com a millor
empresa la d’OHL i, per tant, s’anuncia que segurament serà
OHL l’empresa adjudicatària. En aquells moments comencen
a sortir unes pressions impressionants a alguns mitjans de
comunicació, no a tots, i això fa que es demanin -i això ho diu
el mateix consell consultiu, que va ser a causa de les pressions-
es demanin informes al Consell Consultiu, informe que al final,
per 4 a 3 -un dels 4 vots que varen dir que sí, que es podia fer
l’adjudicació, és una persona coneguda, defensora i molt
propera al Partit Popular-, i record una frase que no sé si va ser
seva o de qualcú del Govern que va dir: “L’informe del Consell
Consultiu anirà a missa”.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alemany, hauria de concloure.

EL SR. ALEMANY I CALDERA:

I no ha anat a missa, perquè OHL al final no ha estat
l’empresa adjudicatària. Es demanen més informes a colAlegis
i curiosament, coincidint amb l’escàndol d’Andratx, es canvia
la postura i es deixa de donar a OHL, que era la que tenia tots
els informes favorables i surt un altre informe en el qual
coincideix que es dóna a una empresa que és Dragados,
empresa per cert que és la mateixa adjudicatària a la qual ara
s’ha donat per aquest govern el soterrament del ferrocarril,
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l’estació intermodal de Palma, el desdoblament de la carretera
Palma-Manacor, l’autopista Inca-Sa Pobla, l’autopista
S’Arenal-Llucmajor i el metro Palma-Universitat, la mateixa.

EL SR. PRESIDENT:

Té 10 minuts per concloure, Sr. Alemany. 10 segons, perdó,
10 segons.

EL SR. ALEMANY I CALDERA:

Per tant acabaré, i ja a la rèplica... Acabaré perquè
pràcticament està tot dit. Li diré simplement que nosaltres
pensam que en la contractació d’una obra que no era necessari
fer, a més d’haver-se equivocat a fer l’obra, s’han equivocat
amb la forma de contractar-la, i aquesta és la nostra postura que
li explicam clarament en aquesta comissió.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sra. Consellera, pot respondre. Perdó? 

(Se sent algú que diu: “Ah, perdó, perdó.”)

Pensava que ho deixava per al final. El Sr. Munar té la
paraula per 10 minuts.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
estimada consellera, nosaltres en principi voldríem començar
amb un triple agraïment per la vostra convicció democràtica, és
a dir, explicar per dos-centena vegada el mateix amb els
arguments que qualsevol persona de seny i una mica
d’intelAligència ho entén, i no es cansa d’explicar-ho una altra
vegada i de comparèixer en el lloc que efectivament és la
màxima expressió d’una democràcia civilitzada. Per tant
aquesta convicció ens alegra i la hi agraïm. 

La segona és la seva eficàcia, és a dir, esquivar tots els
impediments que en algunes ocasions un revoltim religiós
polític amanit amb una mica de vinagre de passar a l’oposició,
idò és difícil de pair, però vós ho heu paït amb elegància i amb
eficàcia. I, la tercera, per la vostra persistència; mirau si la
vostra persistència és absolutament acaparadora que aquest és
el quart portaveu del PSOE en aquesta legislatura per rebatre
les vostres conviccions; n’heu esgotat tres i ara han duit un pes
pesant d’urbanisme a veure si us aguanta l’envit. Sé que el Sr.
Alemany és un extraordinari polític i jo diria que persona, però,
em sap, no té res a fer perquè la convicció i l’evidència són
superades per la transcendència, en aquest cas.

I jo dic que a vegades hi ha una espècie de..., queda com
una espècie de pòsit de provincianisme perquè nosaltres
exercim un dels set pecats capitals espanyols (...), diuen que és
la maledicència. “Té una casa preciosa, però diuen que l’home
té una querida”. És a dir, davant d’aquesta gestió tan
absolutament magnífica, dotant aquesta comunitat d’unes
infraestructures que mai no hauríem pogut somniar dins una
mateixa legislatura, idò ara ens n’anam al solaret, i el solaret i
el solaret i el solaret, i jo he sentit dir barbaritats que em fa
gràcia que fins i tot se’n puguin fer ressò mediàtic. És a dir, hi

ha una quantitat de solars dins Palma de 160.000 metres que
qualcú m’expliqui on; hi ha tants de solars de 160.000 metres
que..., perquè per una part confrontam amb la mar, per l’altra
amb Calvià i per l’altra amb Marratxí i, a més, el sis solars que
quedaven hi ha qualque grup polític que diu “haguessin agafat
San Asensio”, la base militar. Clar, tu vas allà, dius als militars:
“Surtin, per favor, que nosaltres farem...”. És a dir, és que això
no funciona així, s’ha de ser una mica més rigorós i una mica
més seriós. És a dir, no es poden dir aquestes barbaritats, però
nosaltres les hem suportades estoicament, amb elegància, amb
dignitat, i ens hi sobreposam amb arguments que és la base de
la democràcia.

Quins arguments? Vós heu dit que hi havia una
infraestructura que era esperada per la població i ho heu dit
també, però jo em permet afegir-hi que també pels
professionals; és a dir, jo demanaria a l’oposició que se’n
vagin, caminin per dins Son Dureta i parlin amb els
professionals. Fins i tot els seus, gent que està no militant, sinó
gent que està dins les seves pròpies comissions de salut et
diuen: “No em facis quedar malament dient el meu nom, però
ho pots dir: és ben hora que comencin l’hospital aquí on heu dit
que l’heu de fer i deixau-vos de beneitures”. Per què?, perquè
és una evidència, és una cosa tan clara...

Pensar que un hospital de fa 50 anys, amb una realitat social
distinta però sobretot amb una realitat assistencial absolutament
diferent -els hospitals que es dissenyen ara res no tenen a veure
amb els de fa 50 anys- , pugui ser adaptable com el cortar y
pegar, que és el que fan els mals treballadors, quan en lloc de
crear van a l’ordinador i, tip!, i llavors aferren i... No, miri,
cortar y pegar no. La infraestructura de la manera que estava
pensada amb la modernització que implica només es podia fer
a un altre solar, i això és absolutament així. I nosaltres ho
sabem i els que ho volen saber també ho saben.

Tendreu encara oposició. Ara es varen reunir 300 persones,
300 persones absolutament legítimes, jo crec que això
enriqueix la democràcia, però si treim percentatges 300
persones no representen ni el 10% dels votants dels partits de
l’oposició, no dic dels mallorquins ni dic dels palmesans, sinó
dels que varen votar per exemple el PSOE no representen ni el
10%, no sé ni si l’1%. Per tant és respectable, però jo
demanaria un esforç de convicció democràtica, que el respecte
a les minories és necessari però les minories no poden dir a les
majories què han de fer. El Partit Popular es va presentar amb
la seva oferta electoral i això és la darrera part que us quedava
per arrodonir la vostra gestió amb una promesa més en forma
de solució que heu feta i, per tant, essent totalment
respectuosos, com no pot ser d’altra manera, amb les
discrepàncies de l’oposició, sincerament creim que a dia d’avui
això ja no té sentit, però ells sabran cap a on van. Jo intuïa cap
a on anaven, però al final..., ara!, quan ha dit “no, i amb allò
d’Andratx pareix que va...”. És a dir, hem fet dues hores de
camí per, al final, mostrar les sabates; és a dir, estan
obsessionats que com que no són capaços de rebatre la vostra
gestió volen veure si l’embrutaran amb una corrupció
generalitzada. Supòs que a n’Hidalgo li devíem haver de
donar..., no ho sé. Són coses tan absolutament ja diria delirants
que vos demanaria que no perdeu la vostra serenor i la vostra
saviesa política i tracteu de convèncer-los com heu fet fins ara,
tot i ja vos avanç que no teniu cap possibilitat.
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Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Ara sí, la consellera...

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM:

Moltes gràcies, Sr. President, i sobretot vull agrair el to de
totes les intervencions per part dels representants dels grups
polítics. Ara bé, he de dir que no m’han defraudat, era allò
esperat, vull dir que he comparegut 25 -les he comptades- 25
vegades davant aquest parlament per explicar Son Dureta, i
tornaré venir 25 vegades més si és necessari per explicar Son
Dureta, vull dir que no tenc cap inconvenient. Però en
qualsevol cas arriba un moment que ja el partit es repeteix, és
a dir, deim sempre el mateix. Igual que tampoc no m’ha
defraudat -la hi agraesc molt- la intervenció del portaveu del
Partit Popular, el Sr. Munar, en la defensa de la gestió de la
Conselleria de Salut i amb l’evidència del que està passant.

Pelotazo; què és més car; que ja estaria feta la reforma.
Arguments que, a part de ser mentides, perquè és que són falses
totes elles i les podem tornar parlar i les tornarem parlar, són
recurrents, és a dir, és que no surten d’aquest debat. Bé, avui
han anat a Andratx; és veritat, Sr. Munar, avui han tocat
Andratx i supòs que per això han canviat el portaveu del Grup
Socialista. És a dir, el que hi ha és una voluntat de traslladar el
debat de Son Dureta, des del món sanitari cap a l’urbanístic
perquè és que no aguanta un debat sanitari el fet d’anar en
contra del nou Hospital de Son Dureta. Vull dir que
sanitàriament no ho puc entendre i els he de reconèixer que el
que més m’ha costat aquesta legislatura és entendre com els
grups polítics de l’oposició i determinades persones que
representen els moviments socials, Salvem La Real i fins i tot
del Monestir de La Real, se puguin oposar a la construcció d’un
nou Hospital de Son Dureta, el nou hospital de referència. 

Mirin, vostès fan un totum revolutum i a més són
incoherents, m’han de perdonar però són incoherents. Per una
banda me critiquen la saturació de l’actual Hospital de Son
Dureta, o que faci inversions a l’actual Son Dureta. I per altra
banda, a la compareixença de pressuposts me critiquen que tenc
abandonat l’actual Hospital de Son Dureta perquè tanmateix en
vull fer un de nou. Òbviament tardarem dos anys i mig en
construir aquest hospital i hem de mantenir la qualitat que està
donant l’actual Hospital de Son Dureta.

I amb el tema de la saturació. Mirin, vostès s’imaginen la
situació actual, estic convençuda que el gerent del Servei de
Salut que m’acompanya no vol ni imaginar-s’ho, la situació
actual de saturació amb obres? Perquè això de què estiguin
acabades s’ho creuen vostès, ho podem demostrar amb papers,
vull dir que els números canten, 1 més 1 són 2. No és veritat
que estiguin acabades les obres de reforma, encara li quedarien
un parell d’anys. Més de dos anys i mig, que és el que li queda
al nou Hospital de Son Dureta per estar construït. Vostès
s’imaginen la situació amb obres, amb la demanda assistencial
que tenim a urgències de Son Dureta, de Son Llàtzer, ara que
començarem a Inca, de Manacor i de tots els hospitals de la
comunitat? Però Son Dureta amb obres? Jo no ho vull viure. 

Vostè Sr. Alemany diu: “és possible fer la reforma” Clar
que és possible, és possible, jo no ho he negat mai que fos
possible fer una reforma global de l’Hospital de Son Dureta a
la seva ubicació actual, és possible, però no és desitjable. Estic
convençuda que si vostè hagués de triar entre fer-se una casa
nova i traslladar-se a viure a la casa nova o fer obres a ca seva,
triaria la primera opció, fer-se una casa nova. Ho faria el 99%
de la població de les Illes Balears i del món. Si vostè ha
conviscut mai amb unes obres sabrà el que és i si a damunt el
conviure suposa l’activitat assistencial mentre has d’operar, has
d’atendre les urgències i has de fer activitat assistencial, se pot
imaginar la situació quina és. Per tant, clar que és possible, no
és impossible, però no és desitjable. Això per una banda.

Per una altra, vostè diu que el nou hospital no té més
avantatges damunt la reforma. Sr. Alemany, li ho he dit, però
li ho tornaré a dir. La reforma feia que l’Hospital de Son
Dureta, reformat a la seva ubicació, tengués 118.000 metres
quadrats, l nou hospital tendrà 162.000 metres quadrats. La
reforma tendria 20 quiròfans, el nou en tendrà 23 i amb
possibilitats de créixer. Les consultes externes, la reforma feta
hagués tengut com a màxim 160 consultes o gabinets de
consulta externes, el nou en tendrà 230. Aparcaments, la
reforma hagués tengut 1.000 places d’aparcament, el nou
Hospital de Son Dureta tendrà el doble de places d’aparcament,
que és una altra cosa que me critiquen també, que no tenim
aparcaments en els hospitals. Vull dir que són solucions, són
qualitat, són més avantatges. Per tant, no és que se’ns hagi
ocorregut ara així de sobte, que fer un nou hospital és millor
que la reforma. Hi ha dades que ho avalen. 

I vostè me diu que no hi ha demanda social. Idò miri, què
els he de dir? La societat ho demanava, ho ha demanat després
de les eleccions. Aquí tenc l’acta de la junta de personal del
Servei de Salut, allà on estan representants tots els sindicats,
allà on s’aprova la construcció d’un nou hospital, amb data de
març del 2003, abans de les eleccions autonòmiques del 2003.
El sindicat metge ho ha declarat moltes vegades, hi ha
recollides firmes que ho avalen i que volen la construcció d’un
nou Hospital de Son Dureta. Vostè Sr. Alemany en sabrà molt,
de temes urbanístics, però disculpi'm si li dic que sanitàriament
no. Vostè no té ni idea del que és fer feina dins un hospital allà
on hi ha obres. 

De fet no som l’única que ho diu, ni aquest Govern, ni el Sr.
Munar som els únics que ho diuen, li posaré dos exemples més
que demostren la incoherència dels grups de l’oposició. Per
exemple, un centre de salut allà on fa feina un líder de
l’oposició d’aquesta comunitat autònoma s’anava a reformar i
varen demanar que no, que era un problema reformar-lo i varen
demanar que en fessin un de nou perquè fer feina amb la
reforma seria complicat. L’altre dia, de pagès, vaig
comparèixer davant d’aquesta comissió per explicar la reforma
del bloc quirúrgic de Can Misses i tots els grups de l’oposició
me varen criticar el fet de fer una reforma en els quiròfans de
Can Misses i que això era un pelotazo per la clínica privada que
hi ha a Eivissa perquè era per beneficiar la clínica privada. Era
impossible o complicat fer unes obres dins un hospital en
funcionament. Vull dir que vostès trien el debat que volen en
cada moment, segons els interessa. 
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Repetesc, vostès poden tornar insistir entre el debat de
reforma de l’actual hospital de Son Dureta, o del nou hospital
de Son Dureta. Però aquest debat ja està superat, els ciutadans
de les Illes Balears tendran un nou Hospital de Son Dureta,
perquè ja està en marxa i a més, és el més lògic i coherent. A
vostès l’únic que no els agrada és que aquest nou hospital
l’hagi fet un Govern del Partit Popular, és l’únic. I s’han
dedicat a criticar-lo perquè és un Govern del Partit Popular que
fa aquest nou hospital de referència i a vostès els interessa dir
que el Partit Popular vol privatitzar la sanitat pública. I
mitjançant això demostra que aposta per la sanitat pública amb
aquests hospital de referència i amb els altres tres nous, Inca,
Menorca i Formentera que hem posat en marxa ara mateix fa
pocs dies. Això per una banda.

Però l’altre debat, que tampoc m’ha decebut, és el del
pelotazo. Sra. Mascaró, vostès critiquen i se basen en els vots
particulars de l’informe del Consell Consultiu, que triéssim una
empresa privada per fer el primer informe de valoració de les
6 ofertes que se varen presentar, Global PM. I també critiquen
que aquest informe que va fer aquesta empresa li donés com a
millor resultat a l’empresa més cara. Jo me’n record haver
comparegut en aquest Parlament per demanar explicacions de
per què li volien donar a una empresa que costava 100 milions
d’euros més. Però s’han quedat sense discurs, prova de la
transparència que té aquest Govern en tot aquest procés és que
precisament ha passat tot el contrari. Ja me poden criticar que
el vot particular va dir que triar una empresa sense concurs
estava malament, és igual. El que ha fet aquest Govern ha estat
anar al màxim òrgan de consulta jurídica d’aquesta comunitat,
el Consell Consultiu. Vostès s’atreveixen a insinuar que
qualque membre del Consell Consultiu ha actuat políticament.
Jo no ho faré, per a mi té autoritat el Consell Consultiu, tots i
cada un dels membres. Jo no diré que els vots particulars són
dels membres que han estat triats per l’oposició, perquè respect
la seva decisió i mai els llevaré autoritat perquè els han triat
vostès i no els ha triat el Govern o el Parlament.

En qualsevol, hem anat a l’òrgan que està institucionalitzat
com a màxim òrgan de consulta del Govern. El Consell
Consultiu va dir, d’això se n’obliden, que tot el procés estava
perfecte, cosa que estic contenta perquè no és fàcil amb un
expedient d’aquestes característiques i me’n record que vaig
donar l’enhorabona al Servei de Salut i als serveis tècnics,
perquè no és fàcil que un expedient no tengui qualque defecte,
encara que sigui mínim de contractació. Però el Consell
Consultiu va dir que estava bé. I el Consell Consultiu, com que
no va entrar en valoracions tècniques o econòmiques, va
remetre als colAlegis professionals d’Enginyers i
d’Economistes. Sra. Mascaró, per què no ho va remetre al
d’Arquitectes? Idò no ho sé, però la mesa de contractació va
seguir les instruccions que li va donar el Consell Consultiu. I
atenent aquest dictamen, va demanar informe als colAlegis
professionals pertinents. Aquests colAlegis varen fer els seus
informes que varen ser els que la mesa de contractació va fer
seus. 

Vàrem canviar allò que deia l’informe de l’empresa inicial.
Bé, haurien d’estar contents, perquè vostès deien que si
assumíem l’informe de l’empresa que havíem designat a dit era
un pelotazo, precisament hem fet tot el contrari, prova de què
no era cap pelotazo, ni que havíem coaccionat a ningú. Vàrem

assumir els informes tècnics que deien els colAlegis
professionals. Jo crec que això a vostès els va descolAlocar,
s’esperaven el contrari, supòs perquè pensaven que
efectivament hi havia coaccions, que hi havia pelotazo i que
esperaven que nosaltres triéssim la més cara i l’empresa que
havia designat l’informe de valoració inicial. Però no, la mesa
de contractació va decidir seguir literalment el Consell
Consultiu i els colAlegis professionals. I no seré jo qui posi en
dubte la imparcialitat dels colAlegis professionals perquè seria
un greu error per part nostra entrar en aquesta roda.

I les consideracions jurídiques. Miri, la mesa de
contractació i el Govern mai han pres cap decisió, l’única
decisió és la que avui els he contat. La mesa de contractació
mai va dir que la millor oferta era OHL, mai, en cap moment.
Hi havia un informe de valoració que feia un seguit de
consideracions i la puntuació final és cert que li ho donava a
OHL. Però després quan els colAlegis professionals ho varen
revisar, és un tema molt complex, varen revisar totes les
puntuacions que s’havien donat, segons un barem i mils d’ítems
que estaven als barems, varen retallar la distància i varen fer
que per molts pocs punts guanyés l’empresa Dragados, o entre
ells consideressin que la millor posicionada era l’empresa
Dragados. Però la mesa de contractació, han dit moltes vegades
que havia pres una decisió i que el Govern havia pres una
decisió i que després la va canviar. No és cert, només hi ha
hagut una decisió i ha estat la mesa de contractació, seguint
l’informe del Consell Consultiu i dels colAlegis professionals
d’Enginyers i Economistes, va assumir aquests informes i va dir
que de les 6, la millor era la del grup d’empreses liderat per
Dragados. Això que quedi clar.

Les exclusions. Sr. Alemany, vostè fa del vot particular el
dictamen del Consell Consultiu. És a dir, vostè diu que el
Consell Consultiu diu que l’exclusió està mal feta, no és veritat,
hi ha un vot particular que qüestiona l’exclusió. Jo li he dit que
tenim informes jurídics que avalen l’exclusió i a més, cap de les
dues empreses excloses han presentat recurs, també li ho he dir,
cap d’elles. Per tant, no deu estar molt mal encaminat l’informe
jurídic quan cap d’elles han presentat recurs pertinent.

Per tant, tan el primer debat, reforma-nou, jo crec que és un
debat que ja està superat. I el que ens demanen els ciutadans és
que deixem de ballar-nos i entre tots aconseguim tenir les
millors infraestructures sanitàries de les Illes Balears. És un
debat superat i a més, negar que és millor fer un nou hospital a
fer la reforma, la veritat és que és un absurd i me disculpin.
Qualsevol entén que no és el mateix i que és molt complicat
mantenir l’activitat assistencial amb unes obres d’envergadura
com són la reforma global i integral d’un hospital de referència.

I el pelotazo, què volen que els digui? Clar, vostès duen el
debat sanitari cap al pelotazo perquè els interessa, ara volen
xerrar de corrupció, com si fos una sorpresa. Clar, a vostès el
debat de gestió no els interessa i no els interessa perquè saben
que no té ni punt de comparació entre la gestió que varen fer
vostès quan governaven aquesta comunitat autònoma i la gestió
que ha fet el Govern d'en Jaume Matas. I de sanitat podem
xerrar, podem xerrar de la diferència de gestió. Jo crec que no
val ni la pena que comparem. I com que no els interessa aquest
debat de gestió, ni els interessa el debat d’idees ho duen tot cap
a la corrupció. Mirin, si vostès pensen que en el procés de Son
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Dureta s’ha fet un pelotazo o hi ha hagut corrupció, vagin als
jutjats. Però ja està bé, en política no val tot. Que me diguin a
mi, al meu equip i a l’Ajuntament de Palma, que duim fent
feina quasi 4 anys, per aconseguir que aquesta comunitat
autònoma tengui el millor hospital de referència que ha tengut
mai, res més, perquè no volem res més, no té nom. Que ens
diguin que això és un pelotazo urbanístic i que a damunt no
vagin als jutjats, no té nom! Si vostès ho creuen, se’n vagin als
jutjats. Però no hi han anat i si no hi han anat serà per alguna
cosa, perquè no tenen proves.

Per tant, deixin el tot val i passin a ajudar, perquè entre tots
podem fer que això surti bé i podem aconseguir les millors
infraestructures, les millors prestacions sanitàries i que en
definitiva és el que ens demanen els ciutadans. En cas contrari,
ja acab, m’expliquin perquè no ho he entès mai i els ho
explicaré i mostraré. Aquí tenen una fotografia del Monestir,
això és el Monestir de La Real, que vostès deien que estàvem
destruint i s’uneixen a les manifestacions que deien que l’estam
destruint. Tot això és urbanització privada i això és el nou
Hospital de Son Dureta, un hospital públic i que donarà un
servei públic. M’expliquin per què això és un pelotazo i tot
aquesta urbanització privada i tot aquesta que va autoritzar el
pacte de progrés no és un pelotazo? Això és un servei públic,
això no és cap servei públic, és un ús privat i vostès demanin
què costa una casa en aquestes urbanitzacions, ho demanin.
M’expliquin per què a un costat és especulació i als altres no ho
és i no s’han manifestat mai contra ells? M’ho expliquin perquè
jo no ho entenc, ho dic de tot cor, no ho entenc i cap del meu
equip pot entendre com ens ha costat tant fer aquest nou
hospital de referència.

En definitiva, a mi m’agrada mirar cap al futur i quedar-me
amb allò que és positiu. Estic convençuda que d’aquí poc
temps, ja s’ha començat a fer i el Sr. Munar ho ha dit, dins les
seves files ja comencen a criticar que vostès tenguin aquesta
postura, tots sabem que necessitam un nou Hospital de Son
Dureta i estic convençuda que d’aquí a poc temps vostès
s’afegiran a aquest projecte i entre tots ho podrem dur
endavant, des del consens i no des de la confrontació política.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de contrarèplica té
la paraula la Sra. Mascaró per un temps de 5 minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. Idò farem via. Bé, aquí s’ha dit que
no s’han de dir barbaritats, la veritat és que les barbaritats solen
ser unes coses..., cadascú entén per barbaritat el que vol. Per
exemple jo consider que és una barbaritat que venguin aquí a
dir que hi ha gent que té una casa preciosa, però l’home té una
querida. Jo no tenc cap casa preciosa, per tant, no me preocupa
què pugui tenir l’home. Són dois i no tenen perquè sentir-se a
una comissió de Sanitat, però fins i tot respect que cadascú ho
pugui dir.

El tema de què avui en dia els hospitals se dissenyen d’una
altra manera i només se podia fer d’aquesta manera. És curiós,

de la manera que nosaltres la defensam, era la manera que la
defensava el Sr. Rodrigo De Santos i no he sentit mai ningú que
critiqui que el Sr. Rodrigo De Santos ho volgués fer d’aquesta
manera.

Bé això de què les minories no poden decidir el que fan les
majories, bé que l’interessa al Partit Popular cercar votants per
Formentera perquè amb menys vots obtenen la majoria absoluta
a totes les Illes Balears. Per tant, les minories som com són.

Un tema que m’havia quedat d’abans. Deia la Sra.
Consellera que se fa concessió de servei públic perquè no hi ha
finançament i havien de cercar alternatives al finançament. La
concessió de servei públic no se fa per cercar una alternativa de
finançament, perquè sortirà molt més cara que si ho financés la
pròpia conselleria...

(Remor de veus)

Ves si és vera! No cobra interessos aquesta empresa perquè
li paguem a llarg termini? Molts més elevats, no ens ho ha dit,
és una de les coses que voldríem saber, quin interès se cobra
sobre el preu real de l’hospital? Perquè en el banc els interessos
els haguessin posat al 3 o 4%. En canvi, una empresa privada
els cobra molt més cars i ja tenim l’experiència que sabem més
o manco què ens costen les autopistes d’Eivissa per haver-se fet
d’aquesta manera. Segurament un 14 o un 15%, tirant per baix,
del cost, del que se pagarà en un futur per al nou Hospital de
Son Espases, si s’arriba a acabar allà, serà per pagar despesa
financera perquè l’empresa ha avançat els doblers. Per tant, si
vostè volia finançament hagués vingut al Parlament a demanar
una autorització per cercar crèdits al banc i firmàvem tots si el
feia a Son Dureta. Per tant, no me digui que és per manca de
finançament, és per poder privatitzar, encara més, més serveis
públics. És una de les tòniques d’aquest Govern durant aquesta
legislatura, privatitzar la majoria de serveis públics que se
podien fer.

M’ha dit també que no sap per què no se va demanar al
ColAlegi d’Arquitectes, aquesta és una pregunta que li hem fet
moltes vegades i a vostè no li diu interessar saber-ho, si li hem
demanat diferents vegades, ja podia suposar que avui li
tornaríem demanar i no ho sap.

S’ha donat finalment a l’empresa perquè s’han revisat les
puntuacions. Un expedient, per complicat que sigui, si cada
persona, o cada equip que se’l mira canvien les puntuacions
qualque cosa falla aquí, començant tal vegada per les bases.
Aquí qualque cosa falla.

Després ens ha dit que no aguantam un debat sanitari sobre
l’hospital i que ens tiram al debat estrictament urbanístic. Son
Espases és un debat estrictament urbanístic, la veritat és que no
l’hauríem de tenir a la Comissió de Salut, li hem tengut perquè
vós en sou la gestora, però és un tema exclusivament urbanístic
Sra. Consellera. I vós ho sabeu més bé que ningú. Per què no
hem anat als jutjats pel pelotazo. Els pelotazos no sempre són
ilAlegals, el que sempre són és ilAlegítims. No sap què vol dir
que una cosa sigui legal..., la llei pot permetre certes coses,
però no és legítim que el Govern perjudiqui la majoria dels
ciutadans, almanco els doblers dels ciutadans, per afavorir
només uns pocs, Sra. Consellera. Els pelotazos no sempre són
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ilAlegalitats. I per això el 99% dels pelotazos no se duen als
jutjats Sra. Consellera, ja s’ho han arreglat bé els que ho volien
fer de fer-ho tot “legalment”. El que passa és que la legalitat no
sempre legítima i no sempre és en benefici de tots els ciutadans.

Per tant, no ens basam en informes? Evidentment que no,
no ens basam en informes per parlar de pelotazos, ens basam en
evidències. Resulta que segons el Partit Popular actual, un
hospital modern, amb totes les tècniques no se podia fer a partir
de l’hospital que tenim ara i per això..., és un disbarat, el que
defensa el PSM i altres grups és un gran disbarat. Això no se
podia fer. I la persona que va decidir fer-ho de la manera que
ho està defensant el PSM se la premia amb la Regidoria
d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma, sent justament la que
s’encarrega de triar el solar, el Sr. Rodrigo de Santos...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Mascaró du 5 minuts ja.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Ja acab. Només per acabar, a la primera intervenció Sra.
Consellera heu dit que agraïu a l’Ajuntament de Palma i
especialment a la batlessa, la sessió del solar perquè no ha estat
fàcil per part de la batlessa. Jo ho entenc que per a la batlessa
no hagi estat fàcil, li deu haver estat molt difícil seguir els
dictàmens del seu regidor d’Urbanisme.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part d’Esquerra Unida té la
paraula el Sr. Ramon per un temps de 5 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Començant pel final de la
intervenció de la consellera. Bé, jo no havia parlat d’Andratx,
ni de corrupció avui, algun altre portaveu sí, però fent molta
insistència..., i un raonament que jo crec que és perillós, “si no
han anat als jutjats no poden treure aquí aquest tema”. Bé, jo
crec que això és preocupant, d’entrada crec que sí que està als
jutjats. Però jo li diria, ja que vostè ha volgut fer comparacions
també amb el Sr. Hidalgo. El Sr. Hidalgo estava en els jutjats
i ho sabien tots vostès i ho sabia el President del Govern i el va
tornar nomenar candidat. Estava als jutjats, però mentre no hi
va haver la intervenció que hi va haver no varen fer res.

Per tant, aquí criticam la qüestió urbanística, perquè
efectivament com li han dit abans, això no és un problema
sanitari, no es passa a Son Espases per criteris sanitaris. Se
passa a Son Espases amb criteris urbanístics, efectivament i per
això s’entra en els temes urbanístics. I fan un projecte que és
molt més car que el projecte anterior. Per cert, ens ha donat un
mèrit a l’oposició que jo crec que no tenim, diu que criticàvem
que se donés a l’oferta més cara de totes i al final no se li va
donar. Crec que és el mèrit és d’una altra gent, dels que tenen
la possibilitat de fer campanyes mediàtiques i que tenen
vinculacions amb determinades empreses, aquest mèrit no el
tenim nosaltres.

Però bé, és un tema urbanístic i sobretot i el més fonamental
Sra. Consellera, en aquests 4 anys ha augmentat la saturació
dels hospitals públics, han augmentat els beneficis de les
clíniques privades i els pacients desviats a clíniques privades i
s’han perdut 4 anys amb el nou hospital. Vostè diu que no es
creu els terminis que hi havia prevists i per què no les creu si
vostè era la responsable i podria exigir que es complissin? I per
què ens hem de creure nosaltres els terminis que diu en el
futur? El cert és que s’han perdut aquests 4 anys i ja dic, això
és el fonamental, augmenta la saturació, augmenta per tant, el
descrèdit de la sanitat pública, augmenta el negoci privat de les
actuals clíniques i el negoci que en faran altra gent. Llavors
simplicitats, com si un s’estima més una casa nova o reformar
la que té, miri jo ara he de pintar la meva casa i arreglar unes
cosetes i també em seria més còmode anar-me’n a una casa
nova, però crec que no està dins les meves possibilitats.
Tampoc està dins les possibilitats de la comunitat autònoma
aquesta cosa, s’han d’administrar els recursos públics amb més
seny, amb més bon criteri i no malbaratar-los de qualsevol
manera.

La comparació també amb l’Hospital de Can Misses..., per
cert l’únic hospital que al llarg d’aquests 4 anys que vostè no en
té ni idea, sí, no o tot el contrari. Clar, la comparació no val,
diu que ara es fan reformes en el quiròfans i protestam. El tema
és que vostè ha fet un edifici just davant dels quiròfans, a 3
metres i allà hi cabien els nous quiròfans sense interrompre.
No, no, però vostè miri si en fa d’obres als hospitals, fa obres
en els propis quiròfans que no deixen d’estar en funcionament.
Per tant, aquestes obres són absolutament innecessàries,
complicades i perilloses i ho podria haver resolt d’alguna altra
manera. És evident, es poden fer obres en els hospitals, això té
complicacions i s’ha de fer amb una mica de criteri. És el que
falta, no l’ha tengut a Can Misses, no l’ha tengut a Son Dureta
perquè lògicament pensam que l’objectiu era edificar a Son
Espases perquè en cas contrari hauria duit endavant el projecte
tal i com el va trobar i ja dic, no hauríem perdut aquests 4 anys
i no hauria seguit augmentat la saturació i qui sap, algunes
clíniques privades no haurien fet tant de negoci. En resum, els
recursos públics haurien estat més ben gestionats.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del PSOE el Sr. Alemany per
un temps de 5 minuts.

EL SR. ALEMANY I CALDERA:

Gràcies, Sr. President. Tot i baix el risc de què no tengui
temps d’explicar tot el que volia dir, només me queden 5
minuts, no vull deixar d’agrair al Sr. Munar l’expressió pública
de la seva opinió que té damunt la meva persona, crec que és
sincera i a més, li vull comunicar que els meus sentiments cap
a ell són similars.

Dit això, crec que això no vol dir que no haguem de discutir
i no estar d’acord en qüestions i poder-les debatre amb tota
profunditat i no per això deixar de tenir aquest concepte. Jo he
tengut pocs debat amb ell, però sí que he vist que hi ha temes
importants, aquest n’és un, en els quals no estam en absolut
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d’acord, tampoc amb vostè Sra. Consellera. I no és cert que se
m’hagi enviat aquí com a pes pesat d’urbanisme, per dos
motius. Un que no som un pes pesat en urbanisme i dos, com
han vist no he fet una intervenció d’urbanisme, ja m’agradaria
tenir un debat urbanístic damunt el tema de Son Espases.
L’hem tengut qualque vegada en el consell, aquí no l’he fet, ni
el faré, ni tan sols he anomenat l’informe tècnic que va fer el
consell, referint-se a la construcció, el qual deia que el projecte
s’havia tramitat malament, un informe tècnic del consell. Entre
altres coses no s’havia fet un estudi importantíssim i
imprescindible que és l’estudi de viabilitat i tampoc no ho he
dit.

Però en el temps de contrarèplica li he d’acceptar que jo per
a un debat sanitari no estic capacitat per tenir-lo amb una
persona d’una preparació sanitària profunda. Jo la sanitat la
conec com usuari i me permetrà que com usuari expliqui com
ho veig jo. Com usuari no m’hagués fet por que s’hagués fet...,
no una reforma com diu vostè, ho repeteixen molt, sinó
l’execució d’un nou hospital en el solar de Son Dureta. Com
usuari no me preocupava i li assegur que quan me duen a Son
Dureta, vull estar còmode i vull estar bé perquè quan no te
trobes bé qualsevol mosca te molesta.

No vull entrar en temes nous, vostè diu que he volgut
mesclar Andratx i li ha sorprès. Això va ser un tema que me va
passar i li ho contaré. El Sr. Munar una vegada va contar que
se passejava pels passadissos de un hospital i va trobar gent
nostra que li deia que estaven d’acord i tot això. Idò jo li
contaré amb la mateixa franquesa i amb la mateixa sinceritat,
vaig trobar un representant d’una de les empreses que varen
licitar l’hospital, després de sortir el tema d’Andratx. I li vaig
dir de broma, no ho donis per perdut que encara t’ho podran
donar i em va respondre, són paraules d’un empresari: “no,
perquè ara el que faran serà donar-ho al més barat”. M’ho va
dir i ho va endevinar, se veu que per això és un empresari que
fa molts de duros perquè ho va endevinar. Saben on van els
negocis. No ho vaig dir jo, ho va dir ell i jo m’he atrevit a
repetir-ho aquí.

I el tema de com ha anat l’adjudicació, li diré també que
una persona gens sospitosa de tenir simpaties a l’esquerra, a
una editorial de Libertas Balear el titula: “el error de OHL
Bovis”, si vol li ho faré arribar, allà on diu que OHL no ha fet
aquest hospital perquè no ha sabut pressionar mediàticament
com ha fet Dragados. És una defensa que fa aquest senyor, ja
li dic, no és gens sospitós de representar-nos en absolut.

Dues qüestions, m’agradaria, en positiu, demanar-li. Una,
per què no demanam a la Sindicatura de Comptes -vostè està
parlant que l’han demanat al Consell Consultiu, màxim òrgan
en temes jurídics, per estar tranquils que han fet aquest
contracte ben fet- per què no demanen un informe a la
Sindicatura de Comptes? Així mateix, un dia o l’altre sortirà el
seu informe a la Sindicatura de Comptes, presentin-li aquest
expedient i diguin-li com troba aquest expedient, primer punt.

Segon, no troba sospitós que el cap del serveis jurídics d’ib-
salut no hagi volgut firmar la resolució de l’adjudicació essent
ell membre de la mesa de contractació? A què creu que és
degut que ell no hagi volgut firmar aquest document? El cap
dels Serveis Jurídics d’ib-salut, Javier Vázquez, no ha volgut

firmar el “daixò”. Demani-li per què no l’ha volgut firmar i
després conti-m’ho i tal vegada arribarem a apropar postures en
relació amb si l’expedient s’ha fet molt correctament o no.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alemany. Té la paraula el representant del
Grup Parlamentari Popular, el Sr. Munar, per un temps de 5
minuts.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Sí, gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, lament que alguna diputada hagi perdut el seu
extraordinari sentit de l’humor, perquè abans el tenia i
m’agradaria que el seguís tenint. Però pel respecte que li tenc,
vull intervenir per matisar un tema i no és per defensar el Sr.
Rodrigo de Santos, que no necessita defensor, sinó per dir la
veritat d’una cosa que crec que ja vaig dir, però perquè
almanco quedi en acta. 

Es diu repetidament que el PP i el Sr. Rodrigo de Santos
estaven d’acord o eren favorables a la reforma i ara s’hi han
oposat i això no és així. És així aparentment, un servidor va ser
cap de gabinet del Sr. Rodrigo de Santos, molt poc temps
perquè jo era cap de gabinet amb el Dr. Cabrer, quan ell va ser
nomenat director provincial i dins l’exercici de la meva
professió vaig participar en la reunió on, primer el Dr. Cabrer
i després el Sr. Rodrigo de Santos, vàrem viatjar a Madrid a
parlar amb el que aleshores era el ministre, després substituït
per la Sra. Pastor, que era el Sr. Romay Beccaría, i li vàrem dir
i hi vàrem anar amb una persona que en aquest moment és
difunta i que aprofit per reconèixer, que després va ser el
director de Son Dureta, una persona de gran semblança
esquerrana. Hi va haver un gran consens amb els professionals
que s’havia de fer un hospital nou. Vàrem anar a Madrid, una
delegació i aquesta delegació hi anava per aconseguir un
hospital nou. 

El ministre d’aleshores, el Sr. Romay Beccaría, ens va dir
“escoltau, jo vull ajudar Balears, li tenc simpatia, però sobretot
ho he de fer. Però no vos puc fer un hospital nou perquè si jo
vos faig un hospital nou a Balears les altres comunitats em
demanaran el mateix. Jo vos dic, vos avanç, que vos donaré els
doblers per fer una reforma, que serà un hospital nou, però no
vos puc donar per a un hospital nou”. 

Gràcies a això quan vàrem retornar el Sr. Rodrigo de Santos
va fer aquelles manifestacions -que cada dos per tres surten-
que estàvem d’acord amb unes... Estàvem d’acord en aquell
moment amb un hospital nou, però no era factible i ens varen
dir que ens ajudarien a rehabilitar el que teníem. 

Naturalment cap gestor amb intelAligència, si t’ofereixen
una cosa d’aquestes diu que no, però no perquè ho cregués en
aquell moment, sinó perquè la conjuntura era aquella. 

I pel respecte que li tenc, Sra. Mascaró, ho he volgut
explicar públicament. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Munar. Ja per concloure el debat, la consellera
té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Serè molt breu perquè jo crec que no
s’han suscitat qüestions noves. Però, Sra. Mascaró, un pelotazo,
és un pelotazo. No és legal un pelotazo i molt manco si estam
xerrant de càrrecs públics. Un pelotazo en un càrrec públic és
prevaricació, Sra. Mascaró, i si vostè pensa que jo he
prevaricat, se’n vagi al jutjat i sinó, i sinó almanco no embruti
el meu nom, sense cap tipus de prova. 

Però, Sra. Mascaró, vostè i jo seguirem essent...ens durem
bé i riurem i tot el que vostè vulgui. Ara bé, si vostè m’acusa de
pelotazo i m’està dient que jo he obtingut un benefici particular
per haver adjudicat aquest hospital a una empresa o a una altra
o que qualcú, gràcies a la meva actuació, l’ha obtengut. Jo, de
veritat, l’emplaç -com he fet moltes vegades- que vostè se’n
vagi al fiscal, hi vagi, i tots els que ho diuen que vagin. Jo tenc
l’absoluta tranquilAlitat que més transparència a aquest procés
no n’hi ha pogut haver, no n’hi ha pogut haver. 

Per tant, repetesc, no val tot i vostès diuen no és un debat
sanitari, és un debat urbanístic. Efectivament, idò contestin-me,
contestin-me a això que els he dit, per què això i això d’aquí,
que és privat i val un parell de duros, jo no sé si em podria
comprar una casa d’aquestes, no és un pelotazo i això que és un
hospital públic, un hospital de referència és un pelotazo,
diguin-m’ho. Diguin-m’ho. 

Per què es dediquen a fer les manifestacions aquí i no les
fan aquí? És que no ho entenc, de veritat que no ho entenc. És
a dir, si vostès volen un debat urbanístic, tinguem-lo, però
contestin-me, contestin-me. Que diguin que és que l’ajuntament
també ha triat el solar, mentida! És que s’han arribat a inventar
la història d’un sopar a Madrid amb el president quan era
ministre, per l’amor de Déu! És que han creat una gran
mentida, una gran mentida, és a dir, fins i tot el president ho ha
dit, que era mentida. Però vostès insisteixen... sí que ho ha dit,
Sra. Mascaró, i en el Parlament i en el plenari perquè jo l’he
sentit i si no revisin els diaris de sessions. Però a més, no fa
falta ni contestar mentides, eh? Hi ha coses que tampoc ni fa
falta contestar-les. 

Vull dir, jo que he viscut el procés, les persones que
m’acompanyen que han viscut el procés saben com va anar, a
l’Ajuntament de Palma hi va haver una reunió just al
començament de la legislatura, i vàrem demanar un solar per
construir el nou hospital de Son Dureta. Com diu el Sr. Munar,
deu ser que n’hi molts i per això vostès pensen que es podia
construir a un altre lloc. Idò no, no n’hi havia tants, n’hi va
haver crec recordar que eren quatre, dels quatre solars que
vostès coneixen, perquè jo personalment els vaig mostrar abans
de prendre la decisió, que també ho obliden moltes vegades,
dels quatre els tècnics varen triar Son Espases, els tècnics. Els
arquitectes redactors del projecte de reforma de Son Dureta, els
arquitectes que va triar el pacte de progrés perquè redactassin
el projecte de Son Dureta, vull dir que tots ens coneixem,

aquestes persones varen ser les que varen dir que són Espases
era el més adequat.

Per tant, no s’inventin coses, no diguin més mentides.
Xerrem de sanitat i xerrem de si és millor la reforma o un nou
hospital des del punt de vista sanitari. I com vostès saben
perfectament que el debat sanitari du cap al nou hospital i el
debat social dur cap al nou hospital cerquen la via de la
corrupció, del pelotazo i de no sé què més per criticar la gestió
del Govern del Partit Popular. Però per molt que vostès vulguin
inventar o dir mentides, la realitat és la que és, és la que és i
afortunadament és veritat -com diu el Sr. Munar- que som
perseverant, som cabota. Ja m’ho deien a ca meva, ho som i
quan crec que una cosa està ben feta, la duc endavant i
afortunadament tenc un equip magnífic que, a més, ha patit amb
jo, però al final és tan perseverant com jo i ha aconseguit dur
endavant aquest hospital. I d’aquí a tres anys quan aquest
hospital estigui en marxa ni ens recordarem d’això, ni ens en
recordarem perquè veurem els avantatges d’aquest nou
hospital.

Sr. Alemany, vostè diu “ho dic com a usuari”. Vostè sap, li
han contat, que les urgències de la reforma de l’Hospital de Son
Dureta -és a dir, l’Hospital de Son Dureta amb la reforma feta-
no augmentaven d’espai? Li han contat això? No li han contat,
és clar que no li han contat! Li hauran dit el mateix que han dit
als altres portaveus, que ja estaria feta la reforma. 

Quan vaig arribar a la conselleria ni estava fet el projecte
d’execució de la reforma ni estava modificat el Pla general de
Palma per tal de dur endavant la reforma. Deixin de dir
falsedats, deixin de dir falsedats. Ara per ara, per molt que
haguéssim impulsat la reforma estaria començada, és clar, però
encara li faltarien un parell d’anys, però de pagès, no dels que
falten ara per construir el nou hospital de Son Dureta. Perquè
l’hospital de Valdecilla, que és un hospital al qual s’ha fet una
reforma integral, du quatre anys més sobre el previst, du vuit
anys en construcció i 42 milions d’euros més sobre el seu
pressupost inicial, eh? Perquè tots també ens hem de conèixer
i hem de mirar les experiències externes.

Per tant, deixin de dir mentides. És a dir, jo entenc que
vostès han de fer oposició, però siguin coherents. Siguin
coherents i almanco no juguin al tot val. Un pelotazo, repetesc,
Sra. Mascaró, un pelotazo per part d’una autoritat o d’una
persona que es dedica a allò públic és delicte, és prevaricació.

Per tant, si vostè pensa que n’hi ha hagut vagi al jutjat, els
hem emplaçat  moltes vegades a tots i mai no ho han fet i és
perquè no tenen proves. Han hagut de construir la gran
mentida, però no es preocupin d’aquí, afortunadament, d’aquí
a dos anys i mig, tres, perquè òbviament hem de comptar amb
el trasllat, tendrem un nou hospital de referència amb un
heliport a la porta d’urgències, amb molt més espai per a les
urgències del que tenim ara, del que tenim ara.

Vostè, Sr. Ramon, sens dubte aprofitar qualsevol cosa per
criticar qualsevol cosa, bé, és que ja és tremend! Però es veu
que vostè pensa que només determinats usos en sòl rústic estan
permesos, no és així? O el seu partit, no? un hospital, no. Un
hospital públic no, altres coses sí que estan permeses, no? però
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això és un hospital que dóna servei públic i és una aposta per
a la sanitat pública. Li dic pel discurs que sempre té. 

Però és igual, repetesc, d’aquí poc temps un hospital amb
més metres quadrats, que per cert, em recordava el gerent del
Servei de Salut que l’hospital actual de Son Dureta és el que
menys metres quadrats per llit té, amb la reforma continuava
sent un dels hospitals amb menys metres quadrats per llit.
Gràcies al nou hospital passarem a tenir, crec que eren 166
metres quadrats per llit, que ens situen almanco a la mitjana
estatal. Tendrem els metres quadrats, més espai per a
investigació, més aparcament, més gabinets, més quiròfans per
tal de poder absorbir la demanda que ens demanen els
ciutadans. Demanda en salut perquè qualsevol que vulgui veure
una altra cosa que millorar la sanitat i la salut dels nostres
ciutadans en la construcció del nou hospital de Son Dureta és
que vol tancar els ulls a la realitat i és que dóna l’esquena als
ciutadans de les Illes Balears.

Per tant, jo repetesc, tant de bo haguéssim anat tots de la
mà, tant de bo. No m’hagués agradat res més que això, però si
vostès el que volen és, amb l’excusa del nou hospital de Son
Dureta, criticar coses o inventar coses que no tenen cap
fonament ni un, idò no anirem plegats. Però d’aquí a tres anys
no es preocupin hi anirem, perquè guanya la realitat i la realitat
s’imposarà i almanco jo tendré la satisfacció i totes les persones
que han participat a aquest procés, tendran la satisfacció
d’haver pogut, idò bé, amb perseverança i amb tossudesa
moltes vegades, poder dotar la comunitat autònoma de les
millors infraestructures sanitàries que ha de menester.

La batlessa de Palma, Sra. Mascaró, també ha patit i a nivell
personal; per qui? Per aquells que estaven al seu costat,
dissabte crec, que eren a una manifestació i això tampoc no és
tolerable, Sra. Mascaró, perquè una cosa és el discurs polític i
el podem fer i el podem tenir aquí, al carrer i on vulguin, però
el debat personal és diferent i el que no poden fer és atacar
personalment perquè aquelles persones que legítimament i
democràticament estan ocupant els càrrecs que ocupen, estan
exercint la seva autoritat i han pres les decisions que els
ciutadans els han encarregat. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

Una vegada exhaurit l’ordre del dia, volem agrair la
presència de l’Hble. Consellera i dels alts càrrecs que
l’acompanyen. Com que no hi ha més assumptes a tractar,
s’aixeca la sessió.
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