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LA SRA. PRESIDENTA:

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

Molt bé. No hi ha substitucions.

Compareixença RGE núm. 2367/07, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió no permanent de
Salut, adscrits al Grup Parlamentari Popular, de l'Hble. Sr.
Conseller de Salut i Consum, per tal d'informar sobre les
modificacions sofertes pel projecte de construcció de
l'hospital de referència a Son Espases.

L’ordre del dia d’avui consisteix en la compareixença RGE
núm. 2367, de l’Hble. Conseller de Salut i Consum, solAlicitada
per quatre diputats membres de la Comissió No Permanent de
Salut, per tal d’informar sobre les modificacions sofertes pel
projecte de construcció de l’hospital de referència a Son
Espases.

Assisteix l’Hble. Conseller de Salut i Consum, Sr. Vicenç
Thomàs i Mulet, acompanyat dels senyors: Josep Manel Pomar
Reynés, Director General del Servei de Salut; Sra. Maria
Rosselló Martorell, Cap de Gabinet de la Conselleria de Salut
i Consum; Sr. Enric Rius, assessor tècnic i el Sr. Lluís
Carretero Alcántara, Director de Gestió del Servei de Salut.

Abans de donar la paraula al Sr. Conseller per tal que faci
la seva exposició sense límit de temps, els vull donar la
benvinguda i agrair-los la seva presència, tan a vostè com als
membres del seu equip.

Té la paraula Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Bones tardes i moltes gràcies. Som aquí per donar
compliment a la petició de compareixença per explicar en
sessió informativa les modificacions sofertes pel projecte de
construcció de l’hospital de referència a Son Espases. Com tots
vostès saben, el passat dia 5 d’octubre, després de dos mesos de
suspensió de les obres de l’hospital de referència, situat a la
finca coneguda com Son Espases, es va procedir a una
suspensió de dos mesos, amb l’objecte d’estudiar la situació
patrimonial, econòmica, jurídica d’aquesta adjudicació, i dia 5
d’octubre, com he dit, el president de les Illes Balears va
anunciar la decisió del Consell de Govern de construir
definitivament el nou hospital de referència a Son Espases.

Crec que les raons de la decisió ja varen ser explicades en
el seu moment, tan pel president de la comunitat autònoma com
per qui els parla, en els mitjans de comunicació i en aquest
mateix Parlament en resposta a diverses iniciatives presentades
pels grups polítics. Tots sabem que va ser una decisió difícil,
allà on va ser determinant per a nosaltres l’interès general. Els
ciutadans i ciutadanes de les Illes, enteníem nosaltres, que no
haguessin entès un major retard en la construcció de l’hospital,
l’inici del qual ja duia 9 anys de retard i amb una obra
adjudicada, amb un cost que era totalment inassumible pel
Govern de les Illes Balears. En aquest moment, quan es va

prendre la decisió, també es va anunciar que es milloraria el
projecte inicial plantejat per l’anterior Govern, per tal
d’acostar-lo a un model i un esperit dels partits que integren el
Govern actual, sempre cercant una millor qualitat assistencial
per al conjunt de ciutadans i ciutadanes.

A petició dels membres del Grup Popular d’aquesta
comissió, els informarem ara d’un seguit de mesures
introduïdes fins a data d’avui en el projecte. Els vull dir que el
projecte de modificat encara està en procés d’elaboració i no
està finalitzat. Per tant, jo els comunicaré un seguit de canvis i
millores que són les que a data d’avui tenim. Aquestes millores
les podem englobar en tres àmbits diferents, un que és la
modificació i millora de les infraestructures. Un segon que són
mesures de protecció del territori i impacte ambiental. I un
tercer grup que podríem anomenar de millores dins l’espai
assistencial i dins l’equipament sanitari. 

Parlem ara de la modificació i millora de les
infraestructures. Una de les principals modificacions és la que
afecta al denominat pavelló industrial i que és l’edifici més
proper als habitatges i al Monestir de la Real i que en el seu si
allotjarà diferents serveis de l’hospital, com poden ser
magatzems, manteniment, cuina, bugaderia, etcètera. Aquest
edifici sofrirà diferents modificacions pel que fa al seu projecte
inicial. Per una banda és soterrarà en tres de les seves cares i
sobre la construcció es crearà una important zona enjardinada
que mitigarà encara més el seu impacte visual. Això permetrà
que la distància visual des del Monestir a l’edifici principal és
de 414 metres, perquè l’edifici que estava projectat en dues
plantes, es reduirà i se soterrarà. A més a més, es reduirà
físicament la distància entre aquest edifici i l’edifici principal
i els fingers que han d’unir aquests edificis passaran a tenir
només 60 metres de llargada. 

Una altra modificació és el soterrament del pàrking que
estava projectat en superfície. D’aquesta manera reduirem de
forma important també l’impacte de la construcció damunt el
terreny i es possibilitarà un augment de places de pàrking,
sense que aquest soterrament modifiqui de manera significativa
l’alçada global de l’edifici principal. A més a més, es treballa
juntament amb l’Ajuntament de Palma i el Consell Insular, en
la millora de l’accessibilitat dels usuaris per adequar les vies
d’accés a l’hospital i millorar l’arribada mitjançant el transport
públic.

Finalment dins aquest capítol de millores d’infraestructures,
hem introduït tota una adaptació al nou Codi tècnic
d’edificació, que va ser aprovat posteriorment a la redacció del
projecte original i tot un seguit d’adaptacions tècniques que
nosaltres ja hem introduït. Estam parlant de mesures de
seguretat d’utilització, parlam de senyalitzacions d’emergència,
mesures de protecció contra impacte dels llamps, augment del
nivell d’ilAluminació, temes que fan referència a seguretat en
cas d’incendi, com són implantació de cortines de sectorització,
sistemes d’evacuació de fum, sistemes d’extensió automàtica en
campanes de cuina i cafeteria, augment de resistència al foc.
Altres mesures són mesures que vénen derivades d’aquest Codi
tècnic d’edificació i és l’augment de l’aïllament tèrmic de
cobertura per millorar el rendiment energètic de l’edifici, canvi
d’aïllament de façana, o com pot ser la instalAlació de pannells
fotovoltaics, fins arribar a una superfície total de 1.280 metres
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quadrats. També a conseqüència d’aquest Codi tècnic,
s’estableixen un seguit de mesures en temes de salubritat i
també mesures de protecció front els renous. Totes aquestes
mesures d’adaptació garanteixen que els nous edificis siguin
més segurs, més sostenibles, que tenguin major qualitat i major
confortabilitat per a professionals i usuaris.

Dins el segon bloc, el bloc de mesures de protecció del
territori i d’impacte ambiental. Nosaltres des del primer
moment vàrem anunciar que actuaríem sobre les parcelAles de
l’entorn de l’hospital amb l’objectiu d’evitar qualsevol tipus
d’especulació urbanística. En aquesta línia dins el projecte de
llei de mesures urgents per a un desenvolupament territorial
sostenible a les Illes Balears, que va ser aprovat el 14 de
desembre dins el Consell de Govern, s’inclou un capítol 4 i
també s’inclou un article que bàsicament, si el Parlament ho
aprova, ampliarà l’àmbit del sistema d’equipament comunitari-
sanitari, mitjançant la incorporació d’aquests terrenys
confrontats, per davant i per darrera de l’hospital, es farà una
declaració expressa d’utilitat pública d’aquestes parcelAles, amb
la necessitat d’ocupació com a equipament supracomunitari i
sanitari i s’incorporarà per part de l’Ajuntament de Palma la
modificació en el Pla General d’Ordenació Urbana, sense
perjudici que durant aquesta tramitació ja sigui una mesura
d’immediata efectivitat. D’aquesta manera nosaltres donam
compliment a la promesa de millorar aspectes d’ordenació
territorial que fan referència a l’Hospital de Son Espases.

Aquests terrenys confrontats al solar, un es convertirà en
una important zona poblada d’arbres, amb la finalitat d’aïllar
l’hospital de la carretera de Valldemossa i indirectament
millorar la visió que tendran els usuaris d’aquestes
dependències. Per altra part, ja hem dit que a l’altre costat de
l’hospital es crearà una elevació artificial coberta de vegetació
i que minvarà encara més l’impacte des del Monestir de la
Real.

Tampoc no voldria deixar en aquest apartat d’esmentar el
respecte exquisit que s’ha tengut des que hem assumit
responsabilitats de govern dins la Conselleria de Salut, respecte
que hem tengut i tendrem, damunt tots els temes que fan
referència a protecció del patrimoni de la comunitat autònoma.
Hem estat escrupolosos en el compliment de les directrius que
ens han marcat els arqueòlegs i el Consell Insular de Mallorca,
que és el que té les competències en patrimoni, tècnics que han
treballat en total llibertat, que continuaran treballant en total
llibertat, com és preceptiu fent la seva labor, en relació en
temes de patrimoni i troballes arqueològiques que hi pugui
haver.

Dins el tercer bloc de millores, parlem d’allò que són
millores en els espais assistencials i d’equipaments sanitaris. La
decisió de paralitzar les obres de l’hospital durant dos mesos,
no només ens va servir per analitzar de forma metòdica,
rigorosa i responsable, sobre la decisió de continuar les obres
a Son Espases o altres alternatives que es plantejaven, sinó
també ens va permetre per analitzar detalladament el projecte
inicial i vàrem arribar a la conclusió que teníem un espai de
millora i que era possible millorar-ho de forma important, quant
allò que són prestacions i serveis sanitaris. Des de llavors hem
escoltat propostes dels professionals i incorporam poc a poc les
innovacions que hem considerat més oportunes.

A continuació els citaré algunes de les millores que ja s’han
concretat i que permetran que aquest nou hospital disposi dels
equipaments i espais necessaris perquè sigui un hospital
capdavanter i model de centre del segle XXI. El nou projecte
arquitectònic per a nosaltres és un projecte viu perquè allò que
estam fent des de llavors és estudiar més possibilitats per
millorar encara més els serveis. Té una finalitat i és augmentar
al màxim la dotació, sales d’atenció, gabinets, o unitats
específiques. Quan tenguem el conjunt de mesures que
assumirà el nou projecte, el projecte definitiu, els ho
comunicarem.

Ara jo els en comentaré tres que ja estan molt clares i que
suposen quasi 5.000 metres quadrats més addicionals per a
espais assistencials, que no estaven contemplats abans. El nou
hospital disposarà d’un nou bloc quirúrgic, hi haurà 4 quiròfans
més, que es crearan i es sumaran als 20 que ja estaven
projectats. També es creen fins a 20 espais per desenvolupar
activitats anomenades de cirurgia major ambulatòria. És a dir,
tendrem 24 quiròfans i tendrem 20 espais per realitzar activitats
de cirurgia major ambulatòria. Tot això suposa un augment de
superfície de més de 2.353 metres quadrats que no estaven en
el projecte que nosaltres vàrem heretar.

Una zona que també sofrirà una important modificació és la
superfície destinada a urgències. És una superfície que
augmentarà en 1.216 metres quadrats addicionals i que ens
permetrà crear una unitat diferenciada per a urgències
traumatològiques. És a dir, passarem d’una superfície
projectada inicialment de 5.168 metres quadrats, n’hi afegim
1.216, aproximadament un 25% i ens donarà en total una
superfície de 6.384 metres quadrats com àrea d’urgències de
l’hospital. També es crea una nova àrea a la zona de cures
intensives per realitzar una àrea d’intensius específics
cardiològics. Això suposa en concret 1.280 metres quadrats
nous que no estaven projectats. Per altra banda, evidentment
dins allò que és l’actual edifici de Son Dureta, a nosaltres ens
permetrà al llarg dels propers anys definir un projecte per a
aquest espai en temes sociosanitaris i sanitaris.

No voldria deixar passar aquesta ocasió sense comentar, al
marge dels tres àmbits que he citat, un tema que nosaltres
pensam que té una gran importància i és que s’han fet diferents
modificacions que permetran disposar dins l’edifici principal de
Son Espases d’una gran reserva d’espai que pensam destinar a
tasques de formació i d’investigació. Nosaltres pensam que
això ens permetrà donar un salt qualitatiu i quantitatiu en aquest
tema i evidentment es convertirà en un element motivador, un
alAlicient més per treballar els professionals i investigadors de
l’àmbit sanitari. Per tant, també serà un incentiu més d’aquest
hospital. 
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Pensam que aquest recull de modificacions augmenten allò
que era la qualitat del projecte inicial i la nostra estimació és
que les inversions que haguem de fer per a aquests temes,
nosaltres ho estam vivint com una inversió de futur, de millora
i per tant, la inversió que haguem de fer estarà plenament
justificada. L’obra final l’any 2010, després de les millores que
introduirem, nosaltres pensam que el nou hospital i el projecte
inicial tendran suficients elements de diferència, a més a més
del solar allà on estarà situat. Jo esper que amb aquesta
introducció, amb aquestes explicacions, puguin començar a
dissipar dubtes que puguin tenir. 

I ara, com no pot ser d’altra manera, estic a la seva
disposició.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, conseller. Toca ara decidir si suspenem la
sessió fins un màxim de 45 minuts. Per això pregunto als
portaveus si podem continuar. Llavors continuem.

Pertoca ara la intervenció dels grups parlamentaris de
menor a major, però donat que ha estat el Partit Popular el que
ha demanat la compareixença, és la Sra. Castillo qui té l’ús de
la paraula per un temps de deu minuts.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, Presidenta. Moltes gràcies conseller per la
seva assistència en aquesta compareixença, per les seves
explicacions, igualment traslladar l’agraïment a l’assistència de
l’equip que acompanya al conseller. I bé, està bé sentir aquestes
explicacions per conèixer una mica com evoluciona l’hospital
de referència de la nostra comunitat autònoma. Però jo crec que
ha de quedar clara una cosa i és que la compareixença que ha
demanat el Partit Popular respecte les modificacions del
projecte del nou Hospital de Son Dureta a Son Espases, no està
solAlicitada ni per criticar la decisió del Govern de continuar les
obres, vàrem oferir un pacte i per tant, el respectam com
sempre hem fet.

 Però tampoc per conèixer les modificacions puntuals que
pugui tenir l’hospital dins allò que és el seu pla funcional. És a
dir, totes aquestes explicacions, jo entenc que queden molt bé,
comparèixer en el Parlament per dir que s’han incrementat els
quiròfans i s’han augmentat els espais, però jo crec que no ens
hem de desviar del vertader motiu de la petició d’aquesta
compareixença i és senzillament perquè quan el Govern va
anunciar..., és veritat que fa temps que s’ha demanat la
compareixença, però això és el que tenim en la tramitació
parlamentària, des que es demana, setembre o octubre, no ho
record, fins ara ha passat molt de temps. Però no hem de perdre
de vista que el Partit Popular va demanar la compareixença
perquè quan el Govern i el Sr. Antich varen anunciar que
continuaven les obres de Son Espases, permeti’m la broma, ho
va fer en una escenificació digna dels Goya, escenificació
realment extraordinària. Va dir que faria un hospital diferent a
l’hospital que estava projectat pel Govern anterior, pel Govern
del Partit Popular, seria un hospital més respectuós amb
l’entorn i perquè el que hi havia llavors era un hospital, més o
manco, que era un atemptat contra el Monestir de la Real i els
seus voltants.

Vostè avui pot desviar aquesta atenció anunciant aquestes
millores internes de l’hospital, però jo em vull cenyir a aquesta
altra qüestió. És a dir, ara resulta que l’hospital amb les
modificacions estructurals, o l’impacte a l’entorn que vostè ens
ha explicat avui, és pràcticament el mateix. Podem continuar
intentant enganyar els ciutadans, però en definitiva és
pràcticament el mateix. És cert que hi ha una diferència i és que
acosten aquesta zona de servei, aquest pavelló industrial que
vostè indicava, cap a l’edifici principal de l’Hospital de Son
Espases, era una o dues plantes, no tenia molt d’impacte, però
en qualsevol cas l’acosten uns 100 metres cap a l’edifici
principal, quedant el Monestir de la Real enlloc de 275 metres
a 400 metres de l’hospital. És a dir, augmenten la distància
entre l’hospital i el monestir 100 pràcticament, res més. I això
que pot parèixer que es tracta senzillament d’una rentada
d’imatge o una concessió als colAlectius del Secar de la Real,
als quals vostès varen prometre que farien la reforma i, una
demagògia més per incorporar a la història d’aquest hospital,
jo crec que no queda simplement aquí, és molt més greu. 

A mi m’agradaria en aquesta compareixença que el
conseller se cenyís en aquesta qüestió i concretés si les
informacions que té el Partit Popular són veritat o no. Si és cert
el que sospita el Partit Popular, realment estaríem davant un
altre absurd en la història d’aquest nou hospital. Resulta que
aquesta modificació, senzillament allunyar l’hospital del
monestir 100 metres, pot costar als ciutadans de les Illes
Balears entre 15 i 20 milions d’euros, la qual cosa no és
descabellat pensar que és així, realment es tracta de soterrar,
com vostè ha dit, tota una planta i també crec que haurem
d’anar alerta en allò que són la prevenció dels riscs laborals, la
salut laboral dels treballadors que facin feina allà, a la cuina, al
magatzem, a la bugaderia. En qualsevol cas, soterrar tota
aquesta planta, tot indica que pot costar aquests doblers, estam
xerrant d’entre 2.500 i 3.000 milions de pessetes, que haurien
de pagar els ciutadans de les Illes Balears només per allunyar
l’hospital 100 metres del Monestir de la Real. Tenint en compte
que les urbanitzacions estan més a prop encara del projecte
inicial de l’hospital, des del Partit Popular creim que realment
seria un absurd i aquests doblers es podien destinar a finançar
actuacions tan importants o més, com poden ser fomentar
polítiques per contractar especialistes a les illes i que en aquests
moments tant ens manquen a Menorca, Eivissa i Formentera i
també a Mallorca. O per exemple, fer una residència per als
familiars dels malalts de les illes que s’han de desplaçar a
l’hospital de referència.

Però bé, jo estic a l’espera que el conseller ens confirmi
aquesta informació. I en cas contrari, ens digui quin cost tenen
previst per fer el soterrament d’aquesta planta i allunyar 100
metres l’hospital. Recordem que la distància de protecció,
aprovada pel Consell Insular, en aquest moment governa el
Partit Socialista i no l’ha modificada és de 200 metres. Per tant,
no faria falta i estaria garantit, sense cap dubte, la protecció del
monestir com a Bé d’Interès Cultural.
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Però bé, ja que ha tocat altres temes, jo també ho aprofitaré.
M’agradaria que ens confirmés també dues qüestions que crec
que per al Partit Popular són importants. Una no la contestada
fins ara, tot i que l’hem demanada. I l’altra pareix que és actual
i en qualsevol cas estic a l’espera del que digui el Sr. Conseller.
Ens diuen que l’hospital té un retard en aquest moment de prop
de cinc mesos en la seva execució. És a dir, que si descomptam,
cosa que ja no estam d’acord, els dos mesos de suspensió
provisional, a sobre duríem tres mesos de retard. Jo puc
entendre que hi pugui haver algun temps per culpa del cap de
fibló que va afectar les obres i podria ser 1 mes. Però hi ha dos
mesos més que no sabem a què responen i per tant, ens
agradaria que ens confirmés si això és així.

També em preocupa el termini d’execució, hi ha qüestions
que estaven pendents de sortir i després de tant de temps jo no
he vist que hagin sortit, també voldria que expliqués la seva
situació que podrien implicar un retard. La solució a la
subestació elèctrica de l’hospital. Els accessos, vostè ha dit que
el consell insular fa feina, però no hem vist pràcticament res i
seria problemàtic obrir aquest hospital sense tenir millorats els
accessos. I també una altra qüestió i és el concurs de
l’equipament d’alta tecnologia que no està dins la concessió
actual. S’havia de concursar aquest equipament d’alta
tecnologia per a aquest nou hospital de referència, a més vostè
ho ha esmentat com a millora fins i tot. És important que es faci
ja perquè no es pot adequar la infraestructura a aquests nous
equipaments. Queden les preguntes damunt la taula.

I per acabar, supòs que ja no tenc molt de temps, també
m’agradaria tornar-li demanar al conseller pel cost d’aturada
provisional de dos mesos de l’hospital de referència. Vostè a
una compareixença del mes d’octubre va dir que aquests dos
mesos no tenien cost i a més, tampoc tenien influència damunt
els terminis d’execució. Ara per ara, nosaltres veim que és tot
el contrari, jo vull pensar que el conseller no mentirà en seu
parlamentària. Seria bo que ens digués, a part del retard, si és
cert com manté el Partit Popular i continua afirmant, aquests
dos mesos de retard han tengut un cost per als ciutadans o el
poden tenir, de prop de 2 milions d’euros.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Castillo. Per part del Grup Parlamentari
Mixt, qui vol intervenir? Ningú. Per part del Grup Parlamentari
PSM-BLOC per Mallorca, té la paraula el Sr. Alorda per un
temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies al Sr. Conseller per la seva
compareixença. Molt breument, només per apuntar una posició
coneguda del nostre grup respecte la ubicació d’aquest hospital
i senzillament apuntar que per a nosaltres les millores que ha
explicat i en bona part ja coneixíem, són realment millores que
satisfan més les demandes que hi havia respecte les funcions
que havia de dur a terme aquest hospital. Però també mantenir
que no justifiquen en canvi l’haver mantingut aquest indret i
que pensam que en una altra ubicació hagués quedat molt més
ben establerta.

En qualsevol cas saludar, contràriament a allò que s’ha fet
per part del Partit Popular, aquesta distància de 400 metres,
passar de 250 a 400 metres, tot i que ja dic, no satisfà les
nostres demandes, com és conegut, sí que pensam que és una
millora substancial. De totes maneres, tot això se’n va a
mantenir la concessionària i tots aquest costs i modificacions
del projecte quedin en mans de la mateixa adjudicatària i com
se sap, també forma part de la polèmica i la discrepància
respecte el contingut complet del projecte.

Aprofitam però les seves explicacions i faríem només dues
preguntes. El tema que més s’ha fet incidència de la zona
inundable si ha tengut efectes respecte les millores que vostè
ens apunta respecte l’hospital, o si estaven resoltes en el
projecte original i no ha presentat cap canvi del projecte que hi
ha aprovat.

L’altra pregunta és el tema dels accessos. Nosaltres hem
mantengut sempre que els accessos a aquest hospital no estaven
resolts, no estan planificats enlloc. Ningú havia previst mai
aquest hospital en aquest indret, ni planificadors, ni el
municipal, ni l’autonòmic, ni l’insular perquè no tenien previst
aquest hospital. També ens interessa saber-ho perquè realment
tendríem un autèntic caos si aquest tema no està resolt i en quin
sentit el té previst.

Per altra banda, animar-lo, ja que s’ha plantejat, que el
retard si no és perquè hi ha una suspensió de caràcter judicial
en els plets que té plantejats aquesta ubicació, procurar que
l’hospital entri en funcionament el més aviat possible. I per
descomptat, ens sabria greu un retard de mesos, però després
dels quatre anys que van de la primera pedra a un lloc, a la
primera pedra de l’altre, la veritat és que té un marge de
maniobra important perquè com a mínim no sigui el culpable
d’aquest retard. Nosaltres voldríem que en tot cas hagués servit
per considerar l’operació. No ha estat així i no hi faré més
polèmica. Aprofitàvem per mantenir quina és la nostra posició
i aprofitar per fer-li aquestes dues preguntes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. En nom del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Miquel Gascón.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, agrair al conseller la seva
compareixença avui amb els alts càrrecs que l’acompanyen, i
seguint, com no podia ser d’altra manera, la ironia sobre
l’escenificació que ens deia la Sra. Castillo de la presentació
pel Sr. Antich, jo vull recordar la primera escenificació de la
presentació de l’hospital i de la confirmació de l’hospital, del
nou hospital de Son Espases a Son Dureta, i el vet que es va fer
amb alguna persona, que no del meu partit però d’algun altre
partit, també va ser una escenificació important.
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Nosaltres, prescindint de la problemàtica de la ubicació del
nou centre, perquè això és un tema que ja està molt gastat i que
no n’hem vingut a parlar avui, perquè avui sembla ser que
l’assumpte era parlar de les millores que hi ha, ens quedem
sobretot amb les mesures sobre l’entorn i amb les mesures en
les infraestructures. A l’entorn creim que és important reduir
l’impacte visual, com ens ha dit el conseller, amb el
soterrament de l’aparcament i amb el pavelló, que
probablement -segur- costarà més doblers dels previstos; tant
de bo qui va preveure -que no és aquí ningú de qui ho va fer
perquè era a Madrid- qui va preveure l’hospital de Maó hagués
previst un soterrani que no es va preveure, per una teoria que
era una cota menys 2 i era inundable, igual que el Consell
Insular de Menorca és inundable i no s’inunda, si està ben fet.
Aleshores costarà més emperò probablement serà molt pràctic
i evidentment no hi ha problemàtica pels treballadors, que hi ha
molts de treballadors que treballen als soterranis i normalment,
si hi ha les mesures de seguretat, no hi ha més problema.

Es redueix també l’impacte ambiental amb l’estalvi
d’energia, la salubritat i l’aïllament acústic. I ens hem quedat
també amb les noves mesures adoptades que ens ha dit a les
noves normatives i que no s’havia pogut fer abans perquè
evidentment no existien. 

I sobre les infraestructures trobem importantíssim
l’augment, perquè sempre són pocs, l’augment de quiròfans en
quatre més i seran vint-i-quatre, i amb aquests vint que no sé si
ja existien de cirurgia major ambulatòria. I sobre les urgències,
que és un problema important, és un problema important a Son
Dureta, és un problema important a tots els hospitals, i ens
sembla molt assenyada la separació de les urgències de
traumatologia de les altres, com fan als hospitals, en els grans...

(Tall de veu a causa del micròfon)

Almenys volia acomiadar-me dient que ens preocupa també
el cost, l’augment del cost, emperò ens preocupa a nosaltres, no
sé si ens ha preocupat a tots el mateix durant tot el temps, a
nosaltres ens...

(Un altre tall de veu)

El boicot aquest és escandalós, en el meu partit, estic
perdent el fil perquè jo ja tenc una edat que em preocupa, però
bé, ens preocupa, com he dit, el cost econòmic i ens preocupa...

(Un altre tall de veu)

I per acabar, si podem, ens preocupen els nous
equipaments, que s’ha de fer el concurs aviat no passés com ha
passat amb algun altre hospital com el de Menorca, que vull
recordar que per entrar determinats equipaments al laboratori
varen haver de tomar les parets d’algunes habitacions per poder
passar. Per tant crec que és important que es facin els nous
equipaments, que surtin a concurs els nous equipaments. I
encoratjam el conseller, com no pot ser d’altra manera, a
continuar amb la feina en aquest hospital, que no és del gust de

quasi ningú però que al final serà l’hospital de referència de les
nostres illes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gascón. Aquesta presidència li assegura
que no és un boicot personal, sinó els elements... Tots els altres
funcionen bé.

Sr. Conseller, en torn de rèplica pot contestar als grups
parlamentaris sense límit de temps.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Molt bé, moltes gràcies. Jo he vengut aquí a explicar un poc
allò que la petició de compareixença dictava -va signada per
quatre diputats del Partit Popular-, que és sessió informativa
sobre les modificacions sofertes al projecte de construcció de
l’hospital. Aquí s’entén tot el que envolta l’hospital, però també
inclou les modificacions que es fan dintre de l’hospital, perquè
és un equipament sanitari.

Em perdonarà, Sra. Castillo, però no puc acceptar que
continuï dient que això és el mateix que hi havia. Jo crec que
hem posat temes que fan que el projecte sigui diferent. Quan
qualcú pren una decisió d’un edifici que estava projectat dues
plantes per damunt del nivell soterrar-lo, quan qualcú intenta
reduir la distància d’aquest edifici a l’edifici principal, quan
qualcú lleva un aparcament en superfície i el fa soterrat, això
són element, amb tot el que hi ha envoltant en temes
d’ordenació territorials aquest hospital, idò són, a la meva
manera modesta d’entendre, són elements importants i
valorables. No podem oblidar que era una obra adjudicada i
que qualcú va fer una obra de cementació de tot l’edifici
principal. Vostè em parla de costos i evidentment va ser avaluat
en determinats aspectes, però allò que era molt complicat, molt
costós i molt llarg en temps era moure tota una cementació de
més de 200 metres de llarg i no sé quants d’amplària. 

Tot això va ser valorat, evidentment, però el que no podem
acceptar és que hem introduït canvis en el que era la
implementació de l’edifici o, per exemple, coses a les quals
vostè no dóna cap importància però que nosaltres sí que els en
donam; estava projectat fer determinades actuacions en els
solars que confronten amb l’hospital per un costat i per altre, i
aquest govern, assumint també aquesta vessant, aquesta línia,
ja ha deixat en seu parlamentària un projecte de llei que
contempla mesures urgents en ordenació del territori i implica
que aquestes parcelAles s’incorporen a l’hospital, es declaren
d’utilitat pública i s’insta l’Ajuntament de Palma a modificar un
pla general d’ordenació urbana entrant en efectivitat aquestes
resolucions de manera immediata. Crec que són temes
d’ordenació territorial que van molt en clau d’elements de
millora i de diferència del projecte.
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Veig que vostè minimitza les millores en qüestions
assistencials. Idò perdoni’m, però jo, que som metge i sé el que
és la feina assistencial, idò augmentar en un 25% l’àrea per
atendre urgències crec que és important, augmentar els
quiròfans en un 20% crec que és important, i crec que on vostè
veu augment de costos evidentment es poden produir però
nosaltres ho veim com aprofitar el temps i fer inversions que
pensam que són mesures eficients i mesures eficients de futur.

Després vostè utilitza “ens diuen, diuen...”, que no sabem
qui és que diu ni on se sustenten determinades coses. Ja ho va
dir en el Parlament respecte, per exemple, al cost que tendria
l’aturada de dos mesos. Vostè diu “em diuen”, maneja xifres,
però jo no la veig documentada. Vostè avui torna a dir “em
diuen, diuen que la modificació de l’edifici industrial suposarà
entre 15 i 20 milions d’euros”; m’agradaria saber qui li ho ha
dit, en base a què, perquè evidentment nosaltres no anam per
aquí. Vostè després també diu: “Ens diuen, diuen que això
tendrà un retard de tres mesos”; idò jo el que li puc dir és que
a hores d’ara jo no tenc coneixement d’aquest fet. Nosaltres en
el moment que tenguem les xifres d’això que nosaltres veim
com una inversió de futur i vostè visualitza com un cost no
acceptable, idò nosaltres ho posarem en el seu coneixement.

Ha parlat de tres coses concretes. El tema de la subestació
elèctrica. En aquests moments hi ha dues opcions, una situada
en el Parc Bit i un més a prop de Son Espases, que estan essent
objecte de discussió i anàlisi i presa de decisió conjuntament
amb la Conselleria d’Energia i amb les indústries elèctriques.
És un tema que està en estudi i estam en termini. El tema
d’accessos és un tema que competeix directament a ajuntament
i al consell insular. Hi havia un pla d’accessibilitat que en
aquest moment s’està revisant. I quant al tema concret que
vostè comentava dels equipaments d’alta tecnologia, que és
vera que no entra dins la concessió, nosaltres consideram que
encara estam dins terminis per fer aquest procediment.

Com a darrera conclusió i referint-se vostè a una afirmació
que ha fet, que la decisió que va comunicar el president Antich
amb una determinada escenografia, que no sé..., l’escenografia
que es va fer és comunicar al conjunt dels ciutadans a través del
que es va cada setmana, a la roda de premsa després del
Consell de Govern, ha vengut a dir que es varen prendre
determinades decisions per acontentar un grup determinat de
ciutadans, i evidentment jo li he de dir que vostè sap tan bé
com jo que la decisió es va prendre amb el que nosaltres
consideràvem que era la millor decisió amb les modificacions
pertinents per a un conjunt de ciutadans de les Illes Balears.

El Sr. Alorda ha fet una referència als accessos que
evidentment ens preocupa, i en aquests temes estam treballant
amb el consell insular. I després ha tret un tema que era si és
vera, quines notícies tenim, que és una zona inundable, si hi
passa un torrent, aquestes informacions que en aquests
moments tornen sortir pel diari. Jo l’únic que li puc dir és que
la informació que nosaltres tenim és que a l’estudi d’impacte
ambiental que forma part de la modificació del pla general no
es troba cap zona classificada com inundable o cap zona
d’influència de cap llera pública. Per tant en principi per a
nosaltres el futur hospital no es troba en cap zona marcada com
a susceptible d’inundacions; a un atlas de delimitació
geomorfològica de xarxes de drenatge es fa referència a una

petita conca de recepció d’aigua ubicada a la part nord de la
finca, allò que en aquella finca es diu Els quatre cantons -crec-,
i aquest fet s’ha tengut en compte en la redacció final del
projecte i no suposa, segons ens han transmès els tècnics, cap
problema per a la construcció de l’edifici ni risc d’inundació a
les plantes o als soterranis. 

Només vull dir que s’han adoptat dues mesures tècniques en
concret en aquest aspecte: una és que a les obres d’urbanització
exterior es projecta una xarxa de drenatge superficial que pugui
garantir que la recollida d’aigües pluvials en aquesta zona alta
s’evacua per gravetat mitjançant una canalització subterrània
que va directament a la xarxa general de pluvial; i després totes
les plantes subterrànies estan projectades de tal forma que
puguin disposar d’un mur perimetral de formigó fermat
convenientment impermeabilitzat i amb una xarxa perimetral de
drenatge per a la recollida de pluvials i evacuació per gravetat
a la xarxa general. Per tant nosaltres diguéssim que podem
afirmar que el projecte tècnic actual de l’Hospital de Son
Espases recull una sèrie de mesures tècniques de construcció
adequades per recollir, drenar i evacuar les aigües pluvials fins
a la xarxa de sanejament, tant a nivell superficial com a nivell
soterrani. Per altra banda també tenim informes que ens diuen
que no està contemplada aquesta zona de la finca de Son
Espases dins el pla especial per fer front a les zones de risc
d’inundacions i, per tant, no tenim informació que estigui
contemplada com a zona inundable.

Al Sr. Gascón agrair-li les paraules que ha tengut, i jo crec
que de les paraules també es recollia que comparteix la idea
que és important que haguem aprofitat aquest temps per
introduir mesures que són de millora, en ordenació territorial,
en protecció ambiental, i que evidentment són aspectes que
com a clínic considera que són importants: nous metres
quadrats, nous equipaments, i per tant entenc que ell també
comparteix que això és una inversió i no s’ha de visualitzar
només com un tema de costos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Castillo
en torn de rèplica per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sr. Conseller, jo li promet que
em faig creus quan el sent, perquè hi ha coses que són
vertaderament inexplicables a un parlament, però en qualsevol
cas és la situació que tenim a la comunitat autònoma pel fet que
només el Partit Popular estigui a l’oposició i els altres grups
parlamentaris donin suport al Govern, i per tant han de callar el
que realment pensen, perquè estic segura que hi ha més
persones en aquesta sala que pensen exactament com pensa
aquesta diputada però no ho poden dir.
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Una qüestió prèvia. La incorporació dels solars que
envolten Son Espases com a ús sanitari, si no vaig equivocada
és una esmena que va presentar el Partit Popular a la Llei de
mesures que es tramita davant aquest parlament; però li diré
més, que està molt bé que es faci això, i estarà millor si a més
de donar-los qualificació sanitària es poden comprar per part
del Govern i construir, com li deia, per exemple, una residència
per als familiars dels malalts que s’han de desplaçar des de les
illes de Menorca, Eivissa o Formentera a l’hospital de
referència. Però en aquests moments té la mateixa protecció
que tenia aquest solar, no ens enganem, perquè no hi havia cap
autorització concedida per construir als voltants; només la
podia concedir l’ajuntament o el consell insular o..., ni tan sols
el Govern, que són dues institucions governades pel Partit
Socialista. Per tant tampoc no desfigurem la realitat. Però és
igual, això és una qüestió prèvia.

Sr. Conseller, jo no he minimitzat res. Crec que les millores
que venguin assistencials sempre seran bones, pensem que
aquest hospital estarà construït d’aquí..., ja ho veurem, perquè
no m’ha explicat si hi ha retard o no hi ha retard, però és
important que es contemplin les millores que demani
l’increment de població o l’increment de demanda assistencial,
però no m’ha contestat el que aquest grup parlamentari li ha
demanat.

Vostè em vol fer creure que ara mateix no té cap quantitat
aproximada del que costa soterrar aquesta planta o aquest
pavelló industrial que vostès soterren només per guanyar 100
metres de distància amb el monestir de La Real? No m’ho crec,
perquè és impossible; és a dir, qualsevol persona que ha estat
dins la gestió d’un govern sap que és impossible tenir un
projecte com el que vostè ha explicat de modificació de
projecte de l’hospital de Son Dureta amb previsió del
soterrament d’una planta i no utilitzar cap xifra. Jo li dic que he
fet càlculs, m’he informat per tècnics, òbviament jo no tenc
documentació i per això la meva fórmula per saber si és així és
citar-lo a vostè en aquest parlament i que ens ho expliqui, però
veig que encara no ho vol explicar; digui’ns quina previsió de
cost té aquest soterrament d’aquesta planta, perquè sincerament
és que si és cert que costa... Bé, jo crec que no s’ha de fer
perquè crec que el monestir està perfectament protegit amb la
distància que té de quasi 300 metres, però si és cert que aquest
soterrament ens costa, només per una concessió que es pugui
fer a determinats colAlectius o a determinats partits que donen
suport a aquest govern, és cert que ens costa entre 2.500 i 3.000
milions de pessetes que es deixaran de destinar a altres coses o
a altres millores assistencials, crec que és inacceptable,
sincerament, entre altres coses perquè estam parlant d’una
planta sense impacte, és a dir, estam parlant, si qualcú coneix
el projecte, que jo em pensava que vostè ens duria fotos i que
es veuria millor, veig que tampoc no li interessa, però si estam
parlant de simplement, una planta que hi havia de pavelló
industrial, acostar-la 100 metres més, res més, quan tenim les
urbanitzacions que estan construïdes d’ús privat, que és més
especulatiu que un hospital pública, a menys distància, crec
sincerament que és inacceptable que 20 milions d’euros o 3.000
milions de pessetes dels ciutadans de les Illes Balears es
destinin simplement a això per mor de la demagògia que ha fet
vostè a més durant quatre anys. Per tant li repetesc: si no són 20
milions, doni’ns la xifra que vostè calcula que costarà aquesta

modificació perquè ve a explicar a això, per tant supòs que
s’haurà documentat per donar-nos aquesta informació.

I sobre el retard, repetesc, m’agradaria saber per què. No és
un secret, vull dir que jo pas cada dia per davant de Son
Espases i la veritat és que les obres no evolucionen com han
d’evolucionar. Des del govern del Partit Popular es varen fer
tres hospitals i per tant crec que tenim qualque idea de com
evoluciona la construcció d’un hospital. Jo crec que aquest
hospital no va al ritme que hauria d’anar per tenir-lo el 2009,
que és la data prevista. Per tant més que amagar-se surti i digui
quin retard té previst, jo crec que els ciutadans de les Illes
Balears s’ho mereixen i també nosaltres, quan ho demanam, ens
mereixem una explicació.

Per tant sé que no tenc més temps, supòs que ja l’he esgotat,
però en qualsevol cas, com que em fa una mica de por la
presidenta perquè ens renya, a més, a tots, siguem del color
polític que siguem, simplement crec que avui vostè ens ha de
contestar. Digui’ns el que costa, si és cert que allunyar 100
metres l’hospital costa 3.000 milions de pessetes als ciutadans
de les Illes Balears i, si no, quina quantitat costa, i si és cert que
l’execució d’aquestes obres duen un retard de cinc, quatre, tres,
almanco de dos mesos deuen dur perquè han estat aturades
durant dos mesos; digui’ns quin retard dues. Les altres
solucions ja les anirem demanant, supòs que tendrà temps
d’explicar-les. 

I en qualsevol cas no s’engani, Sr. Conseller, és el mateix
projecte; jo entenc que vostès vulguin dir el contrari, però les
coses són el que són, no el que nosaltres volem que siguin, és
el mateix hospital amb aquesta diferència, que, ja li dic, de 20
milions d’euros, 3.000 milions de pessetes, que sincerament des
del Partit Popular creim que és inacceptable, sobretot quan el
president i tota la societat civil, i a més també tots els grups
polítics estan denunciant o estan demanant una millora de
finançament per a la nostra comunitat, entre altres coses per
millorar l’assistència sanitària, que com li he dit altres vegades
comença a empitjorar un poquet. Ho veim amb les llistes
d’espera que s’incrementen, i ho veim amb la manca
d’especialistes, amb situacions greus sobretot a les illes, i ho
veim amb altres qüestions que supòs que ja tendrem temps de
discutir.

Per tant, conseller, m’agradaria que avui contestàs quin cost
té aquest soterrament i quin retard du aquest hospital. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Castillo. Sr. Gascón, pel Grup
Parlamentari Socialista tampoc no vol intervenir? Els altres
membres... Ah, Sra. Mayans. Perdó, perdó, Sra. Suárez.
Perdoni.

Sra. Suárez perdoni’m; primer per haver-li canviat el nom
i, segon, perquè no pot intervenir.

Sr. Conseller, llavors per tancar, per contestar a la Sra.
Castillo.
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EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Bé. Home, jo primer vull mostrar la meva preocupació
personal perquè veig que ha fet d’entrada dues afirmacions que
em preocupen com a ciutadà. Primer, el Parlament d’aquesta
cambra representa el que representa, que a vostè no li agradi és
una altra cosa; la representació del Parlament i el govern que té
la comunitat autònoma és el que han decidit els ciutadans, i
crec que qualsevol persona que és aquí que és diputada té
absolut dret d’expressar el que vulgui, i vostè acaba d’afirmar
que hi ha gent d’aquesta sala que no té coratge de dir el que
pensa; crec que són afirmacions que no es corresponen amb el
que crec que qualsevol diputat se sent lliure per expressar la
seva opinió.

Després crec que està mal informada respecte a la Llei de
protecció de mesures urgents, però bé, és el seu tema; jo crec
que ha estat una iniciativa del Govern dur aquesta mesura de
protecció en temes d’ordenació del territori; desconec, i no l’he
trobada, potser vostè és capaç de documentar-me que vostès
tenien intenció, quan eren govern, de fer el mateix, perquè crec
que ningú d’aquesta sala no coneix aquesta iniciativa que
sembla que vostè deia que tenia. Una cosa és donar llicència
municipal per construir un edifici i una altra és el que es pugui
fer legalment a un solar; són dos conceptes absolutament
diferents, que és allò que nosaltres volem introduir: que aquests
solars siguin part de l’hospital.

Vostè, de passada, parla del tema de la residència de
malalts. Sembla que és culpa nostra que no estigui projectada.
Perdoni’m, però no hem trobat cap indici de cap iniciativa
lligada a l’hospital que vostè va deixar del projecte de Son
Espases. Evidentment nosaltres tenim un determinat tipus de
sensibilitat i ja mirarem de recollir aquesta o altres iniciatives.

Em diu que li parli de retard. Jo ja li he dit, jo ho he dit, jo
no tenc coneixement que hi hagi projectat un retard de
finalització d’obra, jo no en tenc coneixement i li ho he dit
anteriorment. Vostè després també diu que passa amb el cotxe
i li sembla que va retardada; a mi la informació -jo no em dedic
a passar amb cotxe i a controlar l’obra- jo em guio pel que em
traslladen les persones que són responsables de l’adjudicació
del projecte i li torn dir que per ara no m’han dit que hi hagi un
retard en l’evolució de l’hospital. Altra cosa és que hi pugui
haver un cap de fibló cada sis mesos o altres conceptes que jo
no desitj, però jo no tenc coneixement ni la meva funció és
avaluar el seguiment diari de l’evolució de l’obra.

Jo, respecte als temes dels doblers, li torn dir el mateix;
vostè diu “diuen, em diuen”, però jo no conec cap document,
perquè encara no el tenim; jo li he dit que venc aquí a fer una
compareixença amb informació no total; evidentment quan la
tendrem, tot el projecte modificat, tota l’evolució de costos, no
tendrem cap problema a dir-l’hi, però evidentment les xifres
que nosaltres manejam no són la que vostè, perdoni’m,
demagògicament utilitza, perquè a la primera intervenció ha
parlat de 15 milions d’euros i a la segona ja parla de 20; vull
dir que si en qüestió de mitja hora pujam 5 milions d’euros
anam malament. La segona ja ha afirmat 20 milions. Vull dir
que són qüestions que vostè va dient, “l’aturada costa no sé

què, em diuen...”; idò bé, en el moment en què jo tengui la
xifra, ho vaig dir l’altra vegada, ja ho direm.

I després permeti’m que li contesti perquè em sap greu,
havent estat vostè consellera de Salut, que minimitzi, frivolitzi
determinades coses. Al final ha parlat de llistes d’espera; les
llistes d’espera quirúrgiques no li recordaré com les vàrem
trobar el mes de maig i de juny quan vàrem arribar a la
conselleria, però m’acceptarà que les xifres són molt semblants
tal com ha acabat el 2006 i tal com ha acabat el 2007. I si vol,
ja que és aquí el doctor Gascón, si vol que parlem de
professionals jo li diré com hem tancat el 2007 amb
professionals: de Menorca han canviat la seva residència 12
especialistes cap a hospitals de península, i han vengut 29 nous
especialistes a l’illa de Menorca. Per tant no diguem
determinades coses que no són veritat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltíssimes gràcies, Sr. Conseller. 

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui només queda
agrair la presència del Sr. Conseller i dels seus acompanyants.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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