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(Inici de sessió de la comissió no enregistrat)

LA SRA. PRESIDENTA:

...substitucions.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, Sra. Presidenta. Simó Gornés substitueix Santiago
Tadeo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.

Compareixença RGE núm. 11422/09, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió no permanent de
Salut, adscrits al Grup Parlamentari Popular, de l'Hble.
Conseller de Salut i Consum, per tal d'informar sobre la
posada en funcionament de l'hospital Son Espases i
solucions als accessos al centre.

L’ordre del dia d’avui consisteix en la Compareixença RGE
núm. 11422/09, de l’Hble. Conseller de Salut i Consum,
solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió no
Permanent de Salut adscrits al Grup Parlamentari Popular, per
tal d’informar sobre la posada en funcionament de l’Hospital de
Son Espases i les solucions als accessos a l’hospital per evitar
colAlapses circulatoris.

Assisteix l’Hble. Conseller de Salut i Consum, Vicenç
Thomàs i Mulet, acompanyat dels alts càrrecs següents: el Sr.
Josep Pomar, director general del Servei de Salut; el Sr. Lluís
Carretero, director de gestió i planificació del Servei de Salut;
el Sr. Enrique Rius, cap de gabinet del conseller de Salut; i el
Sr. Antoni Cañellas, assessor tècnic.

Té la paraula l’Hble. Sr. Conseller per tal de fer l’exposició
oral. Quan vulgui.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda. Comparesc avui davant
la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears a petició
del Grup Popular per tal d’informar els membres d’aquesta
comissió sobre la posada en funcionament del nou hospital per
a la nostra comunitat autònoma, i de la situació que preveim per
als accessos.

Per situar-nos millor i entendre amb millor claredat el tema
dels accessos al nou hospital de referència, acompanyaré
aquesta part de la meva intervenció d’avui amb un suport gràfic,
bàsicament perquè aquesta eina ens permetrà visualitzar alguns
mapes que esper que puguin servir perquè la meva intervenció
sigui més aclaridora que potser les meves paraules.

Abans d’abordar el tema dels accessos, passaré a compartir
amb tots vostès d’una manera molt breu i resumida algunes
pinzellades sobre la situació actual de les obres. Els diferents
treballs que tenen lloc a tot el complex hospitalari estan
avançant d’una manera correcta, a bon ritme, i ho varen poder
comprovar recentment, però evidentment sense visitar les obres

es pot comprovar la seva ràpida evolució si hom passa per les
proximitats. Es pot comprovar que està en un estat avançat de
les obres en els diferents edificis, i les instalAlacions ja han pres
forma. En aquest moment el percentatge d’obra executada és
d’un 65% i està certificada pràcticament un 56%. Actualment hi
ha unes 800 persones que hi fan feina, la qual cosa deixa palesa,
entre altres coses, la importància d’aquesta obra com a element
de dinamització de l’economia. També actualment hi ha prop de
60 empreses fent-hi feina.

Entrant una mica més al detall, les obres de l’edifici
principal, de l’edifici industrial i del d’investigació estan molt
avançades. A l’edifici principal s’estan acabant pràcticament
tots els tancaments exteriors i s’està iniciant el tancament
exterior de l’edifici de psiquiatria. I quant a les instalAlacions de
dins l’edifici principal, pràcticament estan acabades. Pel que fa
referència a l’edifici annex, l’edifici industrial, continua el
tancament de la façana est, es troba ja finalitzada la coberta i
s’estan ultimant divisions interiors i climatització. A l’edifici
annex d’investigació s’està acabant el tancament de totes les
façanes, les cementacions i les divisions internes, i per tant està
ja en fase d’instalAlació de climatització, electricitat i
comunicacions. Els dos aparcaments estan avançant a bon ritme,
i pel que fa als fingers, les passarelAles que comuniquen l’edifici
industrial amb l’edifici principal, el general, dues d’elles estan
finalitzades i la darrera s’ha començat fa poc, perquè s’ha
retardat pel tema de les feines arqueològiques.

Com els he dit les feines continuen a bon ritme i per tant ens
fa veure la possibilitat que aquest hospital entri en funcionament
l’octubre del 2010, que sens dubte serà un dia important per al
conjunt dels ciutadans i les ciutadanes d’aquestes illes.

Passem a continuació a parlar d’accessos, que és el motiu
principal d’aquesta compareixença, i començaré per presentar-
los quina era la situació de la qual partírem i, a partir d’aquí,
quines han estat les diferents solucions que s’han anat dibuixant.
He d’advertir que tot el treball d’anàlisi de la solució inicial i la
valoració de les propostes diverses s’han fet sempre, com és
lògic, d’una manera conjunta amb el Consell de Mallorca i
l’Ajuntament de Palma, que són els competents en la matèria i
que en tot moment s’han mostrat sensibles, com a mínim durant
els dos anys que duim nosaltres, s’han mostrat sensibles als
plantejaments que els hem anat fent.

Si passam la primera imatge podrem compartir el que jo els
intentaré traslladar per veu. La solució que s’havia previst per
als accessos que vostès poden contemplar en aquest moment és
la solució que s’havia previst quan es va presentar el projecte
inicial, quan es va fer la licitació del projecte -estam parlant de
l’any 2005- i que, com vostès veuen, era de tot punt insuficient
i aquest és el motiu pel qual es va veure la necessitat d’uns nous
accessos que no s’havien iniciat en aquell moment. El punt de
partida no era bo; sàpiguen que no vàrem trobar nosaltres cap
estudi que doni suport a la idoneïtat i la suficiència de la solució
que es va presentar en el projecte inicial, i que en posterioritat
es va registrar el 24 de gener a l’Ajuntament de Palma. Per tant
és segur que aquesta solució no es va basar en cap anàlisi de
fluxos ni en cap hipòtesi sobre els increments de circulació que
suportaran aquestes vies ni l’impacte que el desplaçament de
l’hospital tendrà en el nombre del vehicles a les hores clau que
té el funcionament de l’hospital.
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I aquesta manca de previsió ens fa concloure que un tema
fonamental com el dels accessos no estava, des del nostre punt
de vista, resolt en aquell moment. És veritat que hi havia una
proposta, estam parlant de l’any 2005, això sí, però que aquesta
era insuficient, i l’anàlisi de la situació ens diu que podria haver
originat situacions molt negatives des del punt de vista de la
circulació. Si vostès veuen aquesta imatge podran observar que
es visualitzava en aquest projecte del 2005 una entrada i sortida
des de la carretera de Valldemossa, aquí, una entrada i sortida
a través de la rotonda que ja existeix..., una entrada a través de
la rotonda que ja existeix i una sortida directa cap al Camí dels
Reis. Això era l’opció que hi havia l’any 2005 quan el projecte
inicial es va dur a licitar aquest projecte.

Hem vist, per tant, la solució prevista en el projecte inicial
i, si més no, és diferent a la que es va registrar definitivament
després, el 24 de gener del 2006, a l’Ajuntament de Palma.
Aquesta versió final que es va registrar nosaltres consideram
que encara és pitjor que l’opció anterior; és una mala opció
perquè queda eliminat l’accés des de la PM-111 en sentit a
Palma, és a dir, aquella que venia de la carretera de
Valldemossa, diguéssim des de la part de la Universitat; queda
eliminat el carril de sortida des de l’hospital cap al Camí dels
Reis, i proposa, com és veu, una prolongació d’incorporació des
de la rotonda; és a dir, és difícil de visualitzar, però en aquesta
rotonda amb doble carril cap a la rotonda es veu una sortida des
d’aquí, a través de la rotonda, cap al Camí dels Reis. Però
evidentment el flux important..., és  a dir, es manté l’entrada
actual a Son Espases per mitjà de la rotonda que ja existeix
entre la carretera de Valldemossa i el Camí dels Reis, que avui
ja consideram que és insuficient per facilitar entrades i sortides
de personal que treballa a les obres de l’hospital, i elimina les
entrades i sortides que estaven ubicades a la carretera de
Valldemossa i elimina, com hem dit, aquella sortida directa des
de l’hospital cap al Camí dels Reis. És a dir, es passa d’un
primer projecte amb tres punts de connexió a un segon projecte
amb un únic punt d’entrada i sortida, que és la rotonda que en
aquests moments existeix. Això és el que nosaltres vàrem
trobar. 

Jo ja ho he dit abans, i ho hem de reconèixer, que projectar
uns accessos adequats per al nou hospital no és una tasca
senzilla, és prou conegut que el solar es troba en certa mesura
encaixonat, i no permet amb facilitat visualitzar vies d’entrada
i de sortida. I és també complex perquè volem partir d’un
impacte visual reduït, que tengui respecte paisatgístic i respecte
cap al patrimoni, i ja és sabut que s’han trobat determinats
vestigis d’època romana i que és probable que qualque
intervenció posterior als terrenys confrontants pugui també
troballes d’aquest tipus. I aquestes són consideracions que s’ha
anat a cercar una solució el menys agressiva entre les diverses
variables, i evidentment no ha estat senzill. 

Al llarg de l’any 2008 s’ha fet feina i ha possibilitat que a
final de l’any passat vàrem disposar d’un primer acord,
garantint viabilitat de la proposta, per fer-lo coincidir amb
l’obertura de l’hospital. Una primera solució consisteix a donar
cabuda als vehicles que arriben des del sud i ponent per mitjà de
vials elevats. Aquesta proposta va ser debatuda a diferents
reunions entre membres del Servei de Salut, del Departament de
Carreteres del Consell Insular de Mallorca i l’Ajuntament de
Palma durant l’any passat i principi d’enguany. S’han tengut
diverses reunions des de principi d’any, s’ha discutit sobre
diferents opcions, i tenint en compte sempre els temes
d’impacte i de risc patrimonial. Així ha sorgit, entre abril i maig
d’enguany, una darrera solució que és la que s’ha tengut en
compte per elaborar l’avantprojecte, que és la que poden
visualitzar vostès en aquest moment.

L’actual proposta millora -consideram nosaltres- molt
considerablement la proposta inicial, ja que presenta dos carrils
elevats per tal de passar per damunt el Camí dels Reis. Són dos
carrils que formen una sola calçada a l’altura de l’explanada
elevada que constitueix l’extrem sud de l’actual pas de vianants,
i se separen en dos ramals per connectar-se a la carretera de
Valldemossa. El carril, diguéssim, de sortida de l’hospital, el
carril d’incorporació a la carretera baixa en rampa paralAlela a
la carretera fins que assoleix la cota adequada. El carril de
sortida de la carretera, que és el d’entrada a l’hospital, es desvia
cap al marge de llevant i puja de cota mantenint-se elevat per
passar sobre la mateixa carretera de Valldemossa i
posteriorment confluir amb el carril d’incorporació per creuar
el Camí dels Reis. Les cotes, l’alçada, necessàries són semblants
a les que presenta actualment el pas elevat de vianants, un
poquet més elevades, un metre aproximadament, perquè el
Camí dels Reis presenta una rampa ascendent desfavorable en
aquest sentit i els forjats necessaris hauran de tenir un cantell
major.

Així, doncs, si repassam aquest projecte tal com està
actualment, a més d’aquest vial elevat que vostès poden
contemplar, es recupera la solució que permetia entrades i
sortides a la carretera PM-111, la que diguéssim que va cap a la
Universitat; es manté també un accés directe des de la rotonda
similar al que ara es fa servir per accedir a les obres. És a dir,
passam d’un projecte que només contemplava un punt per situar
entrades i sortides al nou hospital a una solució que assegura
l’existència de tres punts de circulació entre l’interior i
l’exterior: aquest pas elevat, l’accés des de la carretera de
Valldemossa, i l’accés des de la rotonda.

Per acabar passaré ara a tractar uns temes que, tot i ser molt
rellevants per resoldre l’important tema dels accessos, no varen
ser contemplats en cap moment al projecte inicial, i als quals
hem de donar un valor important a l’hora de prendre qualsevol
decisió. Ens estam referint, per exemple, al tema d’impacte
ambiental, que és necessari realitzar un estudi específic una
vegada que s’hagi desenvolupat el projecte. A priori he de
comentar en aquest aspecte que les cotes necessàries per
realitzar els dos vials elevats són similars a les del vial per a
vianants que hi ha a l’actualitat, tot i que l’estructura és més
voluminosa. 
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Un altre dels aspectes que s’ha de tenir en compte són els
possibles terrenys a expropiar. Aquesta proposta que es fa
conjuntament per les institucions no afecta la finca de Son
Cabrer, que és la que hi ha per sota, o d’una forma molt puntual
si ho requereix el desviament del camí de vianants. El sector
comprès entre el marge de ponent de la carretera de
Valldemossa i la rotonda de l’hospital queda situat en terrenys
propietat del nou hospital i terrenys de domini públic. L’única
afecció que es preveu és la del carril de sortida de la carretera de
Valldemossa, que és el que va en direcció a l’hospital, i en
aquest cas s’hauria de procedir a realitzar tots els tràmits
necessaris per a l’expropiació.

En relació amb possibles troballes arqueològiques, la sèquia
de l’Hort de la Vila es creuaria en perpendicular de la mateixa
forma i al mateix nivell que actualment ho fa el pas de vianants,
i a l’única zona on no es pot confirmar l’existència o no de
restes arqueològiques és el marge de llevant, que ja s’hi ha
realitzat una prospecció prèvia. En aquest moment és el Consell
Insular de Mallorca que es responsabilitza d’elaborar el
corresponent projecte -l’avantprojecte ja està fet-, l’estudi
d’impacte ambiental i la licitació de les obres.

Parlem ara d’un altre aspecte, que és el Pla de mobilitat, ja
que no tota la feina està concentrada a l’obra dels accessos. Per
part del Servei de Salut i de l’Hospital de Son Dureta es va
elaborar un estudi per conèixer amb exactitud l’impacte que té
el desplaçament del personal del centre. Hi ha qualque dada que
es pot considerar rellevant i que volem compartir amb vostès. El
torn de matí, el majoritari, mobilitza cada dia unes 2.060
persones i aproximadament 1.300 cotxes; d’aquestes persones
el 66% utilitza el seu vehicle particular, un 10,5% utilitza el
transport públic i un 14% hi va a peu, i la resta utilitza altres
solucions. Més dels dos terços dels treballadors de l’hospital
viuen a la part oest de Son Espases. En referència als usuaris, un
54% va en cotxe propi i el 17% va en transport públic. 

Des del Servei de Salut hem impulsat i treballam de manera
conjunta amb l’hospital en un pla de mobilitat perquè volem fer
més sostenible i més respectuós amb el medi ambient l’accés al
nou hospital. Consideram important el foment del transport
públic i volem recordar que aproximadament el 25% de
treballadors actual de Son Dureta hi accedeixen a peu o en
transport públic. D’aquí que tengui importància fomentar i
potenciar aquestes alternatives que comentam. Evidentment
estam en converses amb l’Ajuntament de Palma per decidir
alternatives de transport públic, parlam de noves línies,
freqüències, etc. 

Per la meva part, esper que hagin pogut entendre les tres
opcions d’accessos a Son Espases que hi ha hagut durant el
temps. Ara no em resta més que estar a disposició dels senyors
diputats i de les senyores diputades.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió per un
temps màxim de 45 minuts, però si els portaveus hi estan
d’acord continuaríem. Idò bé, continuam.

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris de menor a
major, si bé tota vegada que la compareixença ha estat
solAlicitada pel Grup Parlamentari Popular, aquest serà qui iniciï
les intervencions.

Pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula la Sra.
Diputada Aina Castillo per un temps de deu minuts. Quan
vulgui, Sra. Castillo.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, presidenta. Moltíssimes gràcies, Sr.
Conseller, per les seves explicacions, també a l’equip que
l’acompanya avui per aclarir-nos una mica més quina és la
situació sobre el futur de Son Espases. 

El motiu pel qual el Partit Popular, el Grup Parlamentari
Popular va demanar aquesta compareixença concretament era
saber sobre el futur de l’hospital en clara referència a quines són
les dates previstes d’inauguració, de posada en funcionament i
també perquè volíem conèixer tant les dades de posada en
funcionament com també les condicions amb les quals es
posaria en marxa l’hospital.

Sobre les dates d’entrada en funcionament d’aquest hospital
tenim certs dubtes perquè és cert -avui ho ha tornat repetir- que
s’ha dit en altres ocasions que la data d’inauguració d’aquest
hospital seria l’octubre del 2010, però això no vol dir que es
posi en funcionament al cent per cent. Per tant, conseller,
m’agradaria que ens aclarís una mica quines són les previsions
del Govern, si l’octubre del 2010 estarà plenament en
funcionament l’hospital de Son Espases o si simplement
posarem una placa, la fotografia i inaugurarem alguna coseta
per no quedar malament. En qualsevol cas, crec que és
important saber si tots els serveis de Son Dureta actual passaran
al nou hospital de Son Dureta, Son Espases, l’octubre del 2010.

Vull fer un incís en aquest sentit. No sé si els diputats ho
saben, però ja duim catorze mesos de retard en la inauguració
d’aquest hospital o més ben dit en la posada en marxa d’aquest
hospital, perquè inicialment, inicialment no, la licitació, la
concessió per a la construcció i l’explotació d’aquest hospital es
va fer el febrer del 2007 amb un temps d’execució del projecte
de trenta mesos que finalitzaven el mes d’agost d’enguany. En
canvi, avui que som ja al setembre del 2009 demoram un any
més aquesta entrada en funcionament.

És a dir, duim més d’un any de retard, vostè sap
perfectament com pens, crec que aquest retard es deu a la
demagògia que, entre altres persones del seu partit, vostè va fer
en un moment determinat, però que en qualsevol cas avui no és
l’important perquè m’agrada mirar al futur. L’important és
saber si a aquests mesos de retard, de posada en funcionament
al cent per cent d’aquest hospital, s’acumularan més retards.
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Per altra banda, com deia, l’altra qüestió també important,
a l’espera que ens aclareixi aquesta entrada en funcionament
total de l’hospital, és com s’inaugurarà l’hospital i si
s’inaugurarà en condicions, ja no només en el fet o sobre el fet
que s’inauguri en la posada en marxa del cent per cent de tots
els serveis, sinó especialment sobre dues qüestions: una són les
millores de les quals ja vàrem tenir ocasió ahir en el plenari de
conversar-ne, de parlar-ne. Li record, Sr. Conseller, que a dia
d’avui encara no sabem on estan desviats aquests més de 60
milions d’euros, perquè ahir no va descartar que aquesta xifra
fos més elevada i ens continua interessant conèixer on són, euro
a euro, aquests més de 60 milions en les millores. 

Si em permet un incís, avui ja sabem, perquè vostè ha donat
la xifra, jo no la coneixia, però està bé conèixer-la, dels
modificats que es varen produir a Menorca, a Formentera i a
Inca, que són els hospitals que va fer el Partit Popular a la
passada legislatura, està molt bé conèixer la xifra concreta,
l’únic que em sap greu és que no m’ho digués al plenari, sinó
que ho hagués de fer, amb certa covardia política, a darrera,
però en qualsevol cas, la coneixem i només ens resta conèixer
la de Son Espases ja que és tan generós d’oferir xifres del
passat, crec que avui seria molt interessant -si pot rectificar- que
ens donàs la xifra respecte del futur que és respecte del que es
desvia a l’hospital de Son Espases. No pensi tant en el passat,
Sr. Conseller, pensi més en el futur que és el que els ciutadans
li demanen.

Com deia, són dues qüestions les que ens interessen sobre la
posada en marxa en condicions d’aquest hospital. Una són
aquestes modificacions de projecte i l’altra, evidentment, és el
tema principal que ha tocat avui, que són els accessos que
creiem que és una qüestió realment important.

M’agradaria també assenyalar una qüestió, conseller. Vostè
no necessita validar el seu projecte criticant l’anterior. M’explic.
Avui no importa que vengui a explicar la solució que es va fer
al 2005 per donar validesa a la seva solució. Ja comptàvem que
l’hauria canviat, perquè és impossible que vostè mantengui una
cosa feta pel Partit Popular com a mínim dient que l’havia feta
el Partit Popular, perquè manté moltes altres coses, però ja hi
comptàvem. No ho necessita, conseller. Avui només volem
saber quina és la solució que està damunt la taula perquè crec
que el realment important és com ens trobarem la situació quan
s’inauguri l’hospital de Son Espases. Ha mostrat la solució del
2005, però és que fa cinc anys o farà cinc anys que s’havia
projectat respecte del que serà el dia de l’obertura si
efectivament és l’octubre del 2010.

Per tant, benvinguda aquesta nova solució, però li ho
repetesc, no miri tan enrere i centri’s una mica més en allò que
ha de ser el futur. I ara li explicaré el perquè de la nostra
preocupació. Per cert, no s’oblidi que es va taponar una altra
entrada, la del Secar de la Real, precisament perquè vostès
varen moure molt aquella zona, ens varen demanar que es
tancàs aquella entrada i, per tant, a l’hospital, només s’hi podia
entrar per dues vies, una que era el segon cinturó projectat i
l’altra la que venia de Palma, perquè l’altra estava totalment
taponada perquè així ens ho varen demanar els veïnats perquè
en teoria vostès els deien que tot això estava tan mal fet que
s’havia de protegir d’alguna manera i també taponant els
accessos. 

Repetesc, el vertader problema són, francament, les dues
entrades, la del segon cinturó i la de Palma. Avui ens ha explicat
la de Palma. Perfecte, l’ha millorada i el felicit perquè tot el que
siguin millores per millorar la salut, en aquest cas indirectament
però també ho és, dels ciutadans seran celebrades pel Partit
Popular.

Respecte d’aquesta solució de l’accés des de Palma pel
Camí del Reis, ens agradaria conèixer quin és l’estat jurídic, és
a dir, l’estat de licitació. S’ha licitat o només tenim aquesta
fotografia que vostè ens ha presentat avui? Crec que això és
important perquè parlam que d’aquí a un any s’inaugura
l’hospital i per tant seria important saber-ho. Això per una
banda, per l’altra, l’accés pel segon cinturó. És molt important,
Sr. Conseller, i vostè no n’ha citat res avui. Ens agradaria
conèixer també aquesta situació, agaf el primer cinturó o la via
de cintura que li deim ara, segons les determinades hores del
dia, jo l’agaf i sé cert que moltes persones que són aquí presents
o que ens escolten també l’agafen, perquè el matí personalment
l’agaf i la veritat és que ens aturam perquè està colAlapsada, la
via de cintura avui està colAlapsada i qui digui el contrari
s’equivoca o no ha anat per la via de cintura a determinades
hores. 

El segon cinturó és una solució per evitar el caos que es
forma cada matí, cada migdia i cada horabaixa a la via de
cintura. Aquesta solució, també és cert que s’ha modificat per
part del seu govern, juntament amb el Govern del Consell
Insular de Mallorca, s’ha modificat el projecte, perfecte, podem
estar d’acord o no en el projecte, però la realitat és que hi ha un
projecte. També volem saber com està, conseller, perquè és
important solucionar accessos des de Palma, però també el
segon cinturó, per a totes les persones que vénen de l’altre
costat de l’hospital. D’aquesta solució, no n’ha parlat i ens
agradaria, Sr. Conseller, que avui ens digués si quan s’inauguri
l’hospital, que en teoria diu que serà d’aquí a un any, ja ens ho
concretarà, aquests dos accessos seran alguna cosa més que una
fotografia d’allò que ens ha mostrat avui. És a dir, expliqui’ns
quina és la situació jurídica.

Li diré que avui la preocupació és major que quan vàrem
demanar aquesta compareixença -i acab, Sra. Presidenta, perquè
no sé com vaig de temps, però probablement ja estic esgotant la
meva intervenció. Li diré el perquè de la preocupació que no
estiguin els accessos solucionats o que es pugui obrir aquest
hospital sense accessos, la qual cosa generaria un caos
inacceptable a la ciutadania i especialment als pacients i és que
-ho ha dit un poquet de passada, però li faig un poc més d’incís-
ha dit que qui es responsabilitza del projecte i de les licitacions
del que ens ha mostrat avui, però també del segon cinturó, és el
Consell Insular de Mallorca. 

El Consell Insular de Mallorca, sabem que fins avui, crec
que avui encara, no sé si ja no, el Departament de Carreteres
està en mans d’Unió Mallorquina. Sr. Conseller, el que ens
demanam és si el desgovern que en aquests moments tenim a les
institucions de la nostra comunitat autònoma, concretament i
més específicament en el Consell Insular de Mallorca, pot fer
que l’hospital de Son Espases es retardi encara més, perquè no
vull ni pensar que es pugui obrir aquest hospital sense tenir
solucionats els accessos o, el que és pitjor, obrir-lo i a més tenir
el segon cinturó en obres. 
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Per tant, conseller, crec que aquestes dues qüestions,
principalment la data d’obertura o d’entrada en funcionament
més que la d’inauguració i la situació jurídica dels dos projectes,
crec que avui prenen especial rellevància i m’agradaria que ens
ho concretàs.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castillo. A causa que el Grup Mixt no vol
intervenir, té la paraula pel Grup Parlamentari Popular, perdó
pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds l’Hble.
Sr. Antoni Alorda per...

(Tall de veu a causa del micròfon)

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

... per l'ús bastant incomprensible, hi ha unes diferències
notòries especialment quan tractam aquest tema on l’entusiasme
varia des del zero al cent respecte d’aquest projecte de Son
Espases perquè la veritat és que com més ens conten i ens
expliquen i aprofundim en el projecte de Son Espases, més ens
agrada Son Dureta, perquè era realment una solució interessant.

La veritat és que hi va haver una polèmica en el darrer ple
sobre quina és la millor fórmula jurídica i de planificació per
plantejar un hospital, es va intentar contrastar entre una
modificació de PGOU, feta més o menys aviat o no, hi ha un
interès general fet ja sigui per comissió ja sigui per llei, se’n va
deixar una i és un pla general que s’hagi fet pensant que hi hagi
un hospital. Sempre ho he trobat molt millor que una
modificació apressada per intentar fer-ne un, com s’ha estat fent
darrerament amb els equipaments, sempre és millor una cosa
pensada orgànicament dins el territori. 

Això existia, existeix, és Son Dureta, que està bastant ben
comunicada, cada vegada com més veim on ens hem ficat, més
clarament veim els mèrits i els beneficis que tenia aquí on érem
i evidentment aquest retard de catorze mesos ja seria encara
molt superior si en comptes de comparar-lo amb la concessió de
Son Espases, el comparàssim amb la primera pedra colAlocada
i amb fotografia feta -i amb fotografia feta- de Son Dureta.
Justament el temps del Partit Popular, perquè ja ha plogut tant
de llavors ençà que no és que plogui molt, però el poc que ha
plogut són moltes gotes d’ençà de la primera pedra d’aquest nou
hospital de referència fet a Son Espases. Per tant, aquesta és la
principal polèmica. 

Després hi ha una qüestió que ens interessa, que ha quedat
palesa, crec que ja hi ha un consens de tots els grups que crec
que és positiu. Els accessos previstos al Pla General no són prou
bons. Vàrem quedar bastant... ho vàrem plantejar, ho deim ara,
hi ha una defensa del Pla General feta per distints partits
respecte de les bondats, la idoneïtat i la suficiència per utilitzar
les paraules contràries a les que ha utilitzat el conseller respecte
dels accessos de l’hospital, que el Partit Popular deia que eren
perfectes perquè així ho ha de dir una modificació del PGOU i
ha estat defensant davant els tribunals la idoneïtat i perfecció
que tenien els accessos; i en algun moment hem tengut una
polèmica política perquè dèiem que tot això estava pensat
perquè requeriria el segon cinturó i voldria recordar i tenir
l’oratòria del portaveu del Partit Popular al consell per poder
transmetre a aquesta audiència la negativa, bé, solemne que de
cap manera no tenia res a veure Son Espases amb el segon
cinturó, que en tot cas es feia per altres coses, però que Son
Espases es triava per molts d’altres motius perquè els accessos
de Son Espases, el Pla General bastava i era suficient i era el
que tocava. El segon cinturó era millor, però per descomptat no
venien per aquí els trets.

Ara, sembla que va en un altre sentit la posició que se’ns
planteja. Sempre hem dit que el segon cinturó era un new
border de la ciutat, una nova zona de creixement i que estava
pensat, l’hospital inclòs, com a una nova frontera de la ciutat de
Palma.

Dit tot això, ara ens trobam que hem de millorar els accessos
d’aquest hospital, com es diu ja en un estat molt avançat. L’altre
dia es demanava fins i tot que es demanassin disculpes perquè
s’havia tramitat molt bé aquest expedient. Crec que..., no les
demani mai, Sr. Conseller, vostè comprèn, jo ho puc
comprendre, que faci un alè quan veu que se li dóna el plàcet
per continuar construint l’hospital, però tengui molt present que
el Suprem ha dit que s’havia d’haver aturat i encara està present
de recurs, d’això de bravejar que està perfecte la veritat és que,
bé, cada un té el respecte que té per les decisions judicials i pels
temes litigiosos, però la nostra com a mínim és dir “escoltin,
això és on és”. Hi havia hagut un tribunal, que és el Suprem,
que deia que s’havia d’haver aturat mentre es discutia, ara la
Sala d’aquí ha dit que es pot continuar i continuarem, si hi ha
recurs, que es discutirà quina és la solució final.

En qualsevol cas, i per no entrar ja en tots els temes que
s’han tractat, perquè en el tema de Son Espases la veritat és que
ens cansa haver de parlar de tota la polèmica anterior i d’aquesta
concessió tan irregular que es va fer en aquell cas del qual s’ha
parlat, del febrer del 2007, i crec que el que hem de garantir són
aquests accessos.

Per això, ara li demanam també ja que ha fet aquestes
millores, nosaltres les aplaudim si no hi ha d’haver un impacte
molt important a l’altra banda de la carretera, no amb aquest pas
elevat, si això també ho han tengut present, i quines
modificacions jurídiques faran tant al Pla General com al Pla de
carreteres o quina és la situació per poder modificar el
planejament que en aquest moment figura que, som se sap, és
aprovat efectivament l’any 2006 amb la modificació del PGOU.
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Per la resta és cert que la modificació molt més raonable i
que elimina qualsevol possibilitat de nova frontera de
creixement del segon cinturó està pactada entre els partits que
donen suport al govern, però és cert -com apuntava la Sra.
Castillo- que hi ha una situació en aquest moment d’impasse en
el Consell de Mallorca, una situació delicada, que ja es veurà
com s’afronta, però és important transmetre-la perquè no hi ha
dubte que, malgrat les negatives històriques respecte de la
importància d’aquest accés, una vegada fet un hospital
d’aquestes característiques ens obliga a una despesa i a una
tasca d’infraestructures que d’altra manera no hagués importat,
però això és així. Això és així i per això ens hem compromès
amb un accés que no fos el previst en el Pla director actual i que
confiam que sigui modificat.

No li demanaré per la situació de la tramitació del Pla
director sectorial de carreteres perquè vull pensar que vostè la
coneix, com la pot conèixer qualsevol dels actors de la vida
política, però no és la part de la seva gestió arreglar-la. De totes
maneres, confiam que es resolgui i que ho duguin endavant i
veurem si aquest accés que ens prometia el Partit Popular com
a suficient, donarà com a mínim cobertura per a un accés per a
un hospital d’aquestes característiques.

Nosaltres hi contribuirem en la mesura que sigui possible,
perquè el transport públic hi sigui, compromesos en l’èxit de la
instalAlació hospitalària. Ara, ens costarà molt no continuar fent
la reflexió i la reivindicació que l’indret, la fórmula i la
concessió establertes han estat un error polític des del primer
dia.

Gràcies.

LA SRA. CONSELLERA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Sr. Antoni Garcias per un temps de deu minuts.

EL SR. GARCIAS I SIMÓN:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull donar la
benvinguda al conseller i als alts càrrecs que l’acompanyen i
manifestar un poc la sorpresa d’aquesta dinàmica d’aquesta
comissió en un tema que és més de Mobilitat i d’Ordenació del
Territori que no de Salut. Entenem que la petició sigui per saber
exactament quina feina fa Salut i les previsions que té quant als
accessos de l’hospital.

Deia el president Pujol que la feina ben feta no té fronteres
i que la feina mal feta no té futur. Crec que això és una de les
principals reflexions que hauríem de fer. Celebram que haguem
passat, com definia Andreu Manresa a El País, d’un govern que
actua aviat i fora por a un govern que actua reflexivament i en
coordinació i amb diàleg amb totes les institucions implicades
en la resolució dels problemes. I aquest dels accessos a
l’hospital és un problema que no afecta la Conselleria de Salut,
només, o el Govern de les Illes Balears, afecta la ciutat de
Palma, afecta les competències d’ordenació del territori i de
mobilitat, i igualment les carreteres que són competència del
consell.

Jo crec que el conseller ha deixat molt clar quin procés
s’està seguint des que va assumir les competències en salut, i
crec també que és important deixar clar que el que s’ha d’exigir
al conseller de Salut és que aquest hospital s’acabi el millor... i
sigui el millor hospital de referència que mereixen aquestes
illes, que no tengui mancances, que els defectes de construcció
no hi siguin, que no s’hagin de prendre reparacions
immediatament que s’acabi, que s’apliqui la Llei de
construccions, que es respectin totes les normatives i que es
compleixin totes les previsions i prevencions en la construcció
d’aquest hospital. En la qüestió d’accessos i de mobilitat,
efectivament la conselleria hi ha de participar, perquè és la que
té l’obligació i té la responsabilitat de gestionar aquesta
important infraestructura per a totes les Illes; ara bé, no exigim
al conseller la responsabilitat de com quedaran definitivament
aquests accessos.

Jo celebr aquesta exposició i aquesta informació quant a tota
l’exposició de com estava inicialment aquest projecte, de quins
accessos preveia. Com hem vist, si no ho he entès malament,
eren tres accessos, ja modificat posteriorment el de la carretera
de Valldemossa perquè va passar de ser una carretera a ser una
autovia, jo crec que també és important, i com moltes altres
coses que s’estan reconduint i arreglant de qualque manera en
aquesta legislatura. Repetesc, és a dir, una legislatura com
l’anterior, de fer les coses aviat i sense planificació i de pressa
i fora por, són les conseqüències que ens ha duit i que estam en
aquests moments assumint i resolent. Jo no entr a discutir en
aquests moments qüestions com les que s’han plantejat
d’ubicació, o si era millor o pitjor, o si es va tancar un accés o
no es va tancar un accés. Jo crec que el conseller ha deixat molt
clar amb tota la seva exposició quin ha estat el procés i quin serà
el procés immediat que continuarà els pròxims mesos d’aquí a
l’obertura de l’hospital.

Per altra banda jo no vull deixar de reflexionar d’una manera
un poc anecdòtica, però el que han estat els accessos a Son
Dureta fins ara; no fa tants d’anys que es varen acabar els
accessos de Son Dureta. Vull recordar que el ponent de l’illa de
Mallorca no tenia accés directe des de la via de cintura fins que
no es va esbucar el quarter de comunicacions o enginyers que hi
havia en aquell costat, fins i tot quan es va acabar la via de
cintura. I vull recordar que aquest hospital de Son Espases, quan
es va posar damunt la taula i es va presentar com que era l’única
opció possible, tots els accessos i tota la circulació que hi havia
prevista, fins i tot el tercer carril de la via de cintura, ja estaven
prevists als plans de carreteres. Per tant jo crec que ha fallat
moltíssim la planificació de qui corresponia en aquells moments
fer, i que en aquests moments donar-li solucions és en el que
està aquest govern i en el que està la resta d’institucions.

Simplement sí que demanaria l’aclariment, perquè em quedi
absolutament clar, de la situació de les tres situacions
d’accessos, la que hi havia inicialment, la que es va aprovar
després o es va presentar després per als permisos
corresponents, i la que s’està estudiant en aquests moments.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Garcias. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Conseller. Quan vulgui.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Castillo, aquest hospital
nosaltres li hem dit fa estona que està projectat que l’octubre del
2010 entri a disposició de la Conselleria de Salut, i la nostra
idea és fer un trasllat progressiu, però amb uns criteris de
rapidesa, de no allargar massa en el temps el trasllat des de Son
Dureta, però evidentment és una qüestió que no tenim tancada
en aquests moments, però la qüestió important és que està
previst que entri a disposició de la Conselleria de Salut l’octubre
del 2010 i en un període relativament curt de temps fer el
trasllat de tot el que es faci a Son Dureta. Un període curt de
temps en aquest moment som incapaç de dir si són 15 dies, si és
un mes, però esperam que no s’allargui en el temps.
Evidentment un hospital de referència d’aquesta magnitud no es
pot fer tot en un dia, i evidentment s’ha de fer d’una forma
graonada. 

Respecte al que vostè ha comentat de l’aspecte de les
millores, jo les he repetit moltes vegades. Si vostè té interès que
ho torni a repetir la següent vegada ho faré, però evidentment
vostè diu que ahir en vàrem parlar en el debat; jo ja li vaig dir
ahir que no és ni prudent, ni correcte, ni responsable en aquest
moment parlar de qüestions de doblers, perquè és un tema que
encara no està tancat i per tant la prudència fa que fins que no
hagin acabat la seva feina els òrgans garantistes de com s’ha de
tancar l’acord de renovació nosaltres no parlarem d’això. Ja li
vaig dir que nosaltres tenim la tranquilAlitat de la feina ben feta,
amb un correcte assessorament intern i extern, i per tant fins que
les qüestions no estiguin per dur al Consell de Govern nosaltres
no parlarem de doblers. Jo no em dedic a fer ni de pitonissa, ni
de futurisme, ni de tirar pilotades enlaire. Tenim les coses clares
però fins que no estigui tancat la posició de la Conselleria de
Salut és que no és ni prudent ni correcte ni responsable parlar
d’aquestes coses, i això no vol dir que tenguem res a amargar.

Vostè m’ha parlat dels accessos, diu que no hem de mirar
enrere. Jo no mir enrere, jo l’únic que dic és el que ens vàrem
trobar el 2007, que era una única entrada i sortida a través de la
rotonda existent, i per tant vàrem considerar que no era una
solució correcta, i nosaltres li hem explicat quina és la solució
que hi ha en aquests moments, ja existeix un avantprojecte que
pensam que millora de manera important la solució dels
accessos.

Vostè parlava del cronograma. En aquest moment el que li
puc dir és que, com s’ha dit, això no és competència de la
Conselleria de Salut, fer carreteres, i en aquests moments s’està
treballant des del Consell de Mallorca en el projecte, ja està en
marxa l’estudi d’impacte mediambiental, estan acabats els
estudis topogràfics, preveuen una licitació el mes de gener de
l’any que ve, un període d’un mes de contractació i ells
calculen, pel que diu el consell insular, que puguin estar
acabades les obres el mes de desembre del 2010, excepte que
s’aconsegueixi agilitar determinades tramitacions
administratives, que amb la nova normativa pot ser que sigui
possible. Per tant, encara que jo li hagi donat aquesta seqüència

temporal, es treballa perquè pugui coincidir amb l’obertura de
l’hospital a ple funcionament l’acabament d’aquests accessos.
Evidentment, com vostè sap, totes aquestes coses estan
subjectes a variacions en un sentit o en un altre.

Vostè parla d’un segon cinturó, que avui en dia no existeix
el segon cinturó que vostès varen projectar, existeix un projecte
de via connectora, que nosaltres el sabem és que acaba a una
nova rotonda a l’altura de Son Sardina i que preveu una
ampliació del Camí del Reis, però com que no és competència
meva, d’aquest aspecte no en parlaré. Vostè ha fet determinats
comentaris sobre situacions del Consell Insular de Mallorca
avui, i jo l’únic que tenc molt clar és que, en la meva
responsabilitat, les institucions parlen entre institucions, no
parlen amb persones, parlen amb la institució, i evidentment el
projecte de l’hospital i tot el que l’envolta, totes les
negociacions, comentaris, discussions que nosaltres tenguem
amb altres institucions, les tenim amb les institucions i no amb
persones concretes.

El Sr. Alorda comentava també una cosa que jo ja he dit,
que realment quan algú va triar que aquest nou hospital de
referència estaria en aquest solar de Son Espases és cercar un
solar que té difícil trobar solucions bones en temes d’accessos
perquè està molt encaixonat. Vostè també ho ha dit, nosaltres
treballam amb institucions i el que sí hem tengut molt present
durant tot aquest període de temps és una sèrie de variables que
jo he comentat d’impacte ambiental, d’impacte paisatgístic, del
tema de troballes arqueològiques, i això ha fet que al final hi
hagi aquesta solució que totes les institucions valoren com la
més possible i la més real per poder oferir al conjunt de
ciutadans.

Evidentment el Sr. Garcias també deia que la funció de la
Conselleria de Salut bàsicament en aquests moments és que el
projecte de l’Hospital de Son Espases vagi endavant i, quan
sigui possible, el més aviat possible, posar a disposició dels
ciutadans un hospital modern, un hospital de futur i que tengui
els millors serveis, si pot ser més i, sobretot, amb major qualitat.
Precisament aquests són els motius que una vegada que el
Govern va decidir continuar amb les obres ja vàrem anunciar
que fèiem un modificat del projecte, que és el que justifica
aquesta despesa, que no és un sobrecost, no és una desviació
pressupostària, sinó que és una modificació del projecte que
s’ha de visualitzar com una inversió per tenir un nou hospital
amb més serveis, amb més espais, amb més qualitat assistencial,
i que per tant amb un preu que es pot considerar raonable es
guanya molt fent aquest modificat.

Vostè comentava que repetís una mica les diferències entre
un projecte i un altre. Jo crec que el projecte del 2007, que no és
el del 2005, és el del 2007, jo estic parlant del que ens vàrem
trobar quan vàrem assumir la responsabilitat de govern, estam
parlant del juliol del 2007, nosaltres ens vàrem trobar amb
projecte que concretava només amb un punt d’accés, que és la
rotonda actual amb una via d’entrada i sortida; havien
desaparegut l’entrada de la carretera de Valldemossa que venia
de la Universitat, per dir-ho de qualque manera, i una opció de
sortida des de l’hospital al Camí del Reis que tenia l’opció del
2005. O sigui, el que nosaltres ens vàrem trobar fa dos anys era
una única opció d’entrada i sortida per la rotonda actual. Ara
què s’ofereix? S’ofereix una opció que té tres opcions d’entrada
i sortida. Es recupera aquella opció de la carretera de
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Valldemossa, diguéssim de la Universitat, d’entrada i sortida, es
manté l’entrada i la sortida de la rotonda actual, i s’afegeix una
entrada i sortida amb dos vials elevats que van directament a
una rotonda que ja està dins el solar de Son Espases. Per tant
passam d’una opció d’una única entrada i sortida per la rotonda
actual, que tothom sap quins problemes ja té, a una opció de tres
entrades i sortides.

Evidentment hi ha hagut molts de problemes per visualitzar
sobretot aquesta tercera opció d’entrada i sortida, però entre les
institucions i l’assessorament, i el consens d’altres persones que
intervenen en la vida de Son Espases i La Real, idò pensam que
s’ha arribat a una solució que millora d’una manera molt
important la solució que nosaltres ens vàrem trobar damunt la
taula l’any 2007.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, conseller. En torn de rèplica, pel Grup Parlamentari
Popular intervé la diputada Sra. Aina Castillo per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, de tot el que ha dit
em qued amb una cosa que per a mi és el més important: Sr.
Thomàs, vostè diu que no és prudent que els ciutadans de les
Illes Balears coneguin en aquest moment quin sobrecost té
l’Hospital de Son Espases. No és prudent que els ciutadans
coneguin el que vostè s’està gastant dels seus doblers a
l’Hospital de Son Espases? Sr. Thomàs, vostè ho pot vestir com
vulgui, jo crec que fins i tot moltes persones que políticament
són afins a vostè pensen que realment està fent un paper molt
trist. Vostè em dirà que els ciutadans no es mereixen conèixer
on s’estan gastant els seus doblers?

Em diu: “Quan s’acabi ja li ho comentaré”. No, no, Sr.
Conseller. El control és permanent. Jo me’n faig creus quan sent
persones que estan integrades dins aquesta comissió, tan
crítiques per a unes coses i tan laxes per a unes altres. Vull dir
que això no és criticable, no, “quan s’acabi ja en parlarem”. No,
Sr. Conseller, no. Els ciutadans de les Illes Balears tenen tot el
dret del món a conèixer..., per suposat que són millores, però a
conèixer les millores i el cost de les millores. Probablement el
cost és tan important com les millores; si ningú no diu que vostè
se’n du aquests doblers, ningú no ho ha dit, jo no ho insinuaria
mai. Supòs que vostè quan va dir el que la passada legislatura
ens havíem desviat dels hospitals tampoc no insinuava res, estic
totalment tranquilAla, perquè sé cert que si ho haguessin trobat
ja estaria a Fiscalia. Però, Sr. Conseller, això també val per a
vostès. Si vostè està desviant més de 60 milions, els ciutadans
tenen tot el dret del món a conèixer-ho, i que vostè digui avui
aquí davant aquesta comissió i aquesta seu parlamentària que no
és prudent que els ciutadans ho coneguin, idò la veritat,
permeti’m que li digui que és un tarannà democràtic exemplar,
Sr. Conseller. 

Però en qualsevol cas no em digui això i després doni la
informació a un mitjà local, perquè si nosaltres l’hem sabuda és
perquè l’hem llegida als diaris, i si qualcú l’ha donada als diaris
ha estat vostè, perquè nosaltres no la teníem; només la tenia
vostè, aquesta informació. Per tant, és prudent?, depèn, depèn,
Sr. Conseller, de qui la hi demana.

Però en qualsevol cas, parlant del que avui ens ocupa, que si
no esgotaré el temps i no tendré temps de dir-li quines són les
nostres consideracions, sabem que el 2010, l’octubre, es posarà
a disposició de la Conselleria de Salut l’hospital, la qual cosa no
vol dir que es posi en funcionament, és que l’hi entregaran i
després ja veurem quan es posa en funcionament, però jo vull
confiar en vostè quan diu que..., és ver que no és una cosa d’un
dia, sense cap dubte, un hospital de referència, però sí que
almanco abans que finalitzi el 2010 podrà estar en marxa aquest
nou hospital de Son Dureta que, recordem-ho, ja du acumulat
molt de retard.

Per una altra banda jo crec que ha quedat clar que, tot i que
du més de dos any al front de Salut i com a responsable de Son
Espases, avui no ens pot assegurar que quan s’inauguri el nou
hospital de referència els accessos a l’hospital estaran enllestits.
Jo crec que de la seva compareixença la conclusió respecte als
accessos és aquesta, és a dir, que avui, tot i que du més de dos
anys com a responsable polític de Son Espases, no es pot
comprometre al fet que obrirà l’hospital a final de l’any que ve
amb els accessos solucionats. 

Bé, jo no pens com pensen els meus companys diputats, jo
no crec que això no sigui una responsabilitat del conseller de
Salut; per suposat que és una responsabilitat del conseller de
Salut, també del conseller de Mobilitat, també del Consell
Insular de Mallorca i també de l’Ajuntament de Palma, però
també del conseller de Salut. O és que dubtam que el conseller
és responsable del fet que les ambulàncies puguin arribar a
temps a l’hospital? O és que dubtam que el conseller és
responsable de les condicions en què facin feina els treballadors,
els professionals sanitaris? O és que dubtam que el conseller de
Salut no és responsable que els pacients que vagin en vehicle
particular, i esperem que tots els mitjans públics que es puguin
posar en marxa, puguin arribar a temps a l’hospital? Clar que és
responsable el conseller de Salut, per suposat que ho és, no és
l’únic responsable però és tan responsable com els altres. I a
això volem fer referència nosaltres quan demanam al conseller
de Salut si es compromet, que avui veim que no, al fet que
s’obrirà o s’inaugurarà aquest hospital, o es posarà en
funcionament amb els accessos solucionats. És ver, Sr.
Conseller, no és competència directa seva, però sí és la seva
responsabilitat.
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I vostè parla de coordinació institucional o de què parla amb
les institucions. Sense cap dubte, vostè ha de parlar amb
institucions, però si durant més de dos anys no tenim cap
solució, el que nosaltres li demanam és que acceleri una mica el
procés, perquè, Sr. Garcías, tan malament està fer les coses
ràpidament i que no surtin bé com fer-les tan poc a poc que no
arribin a sortir mai. És a dir, jo no voldria pensar que vostè
s’estima més que no estiguin els accessos fets, que no que es
facin ràpid.

Però en qualsevol cas, Sr. Conseller, apelAlam a la seva
responsabilitat, no entraré a discutir si vostè es va trobar una
solució, ara n’hi ha tres, no és cert això, no és cert, és a dir, no
és cert, Sr. Conseller; que vostè només es trobàs dins la
modificació del planejament, concretament a Son Espases,
l’accés pel Camí dels Reis és una qüestió; que no estiguessin
programats els accessos, tal i com avui li demanam, és una altra,
perquè nosaltres no necessitam fer negociacions entre nosaltres
quan governam, nosaltres som del mateix color polític, la nostra
coordinació se sobreentén, se sobreentén, -sí, sí, jo no sé perquè
sent tants de rumors, és ver que avui és un dia especial, jo no dic
que no, la casualitat ha donat que avui, que es discuteix el pacte
en el consell, i no sé si qualque cosa més perquè ho desconec
totalment-, doncs, parlam de si Son Espases es pot retardar o no,
perquè hi hagi acord en el consell o no, perquè UM té carreteres
del consell; vostè voldrà dir que parla amb institucions, però la
pura realitat és que si no s’entenen els que han de gestionar i els
que han de governar, el que no hi ha són solucions per als
ciutadans, i això no m’ho pot negar.

Però en qualsevol cas, no n’hi havia una, n’hi havia diverses,
el segon cinturó es projectava, i no és que es fes Son Espases,
com diu el Sr. Alorda, allà per donar solució al segon cinturó,
no, no, no, per favor; és a dir, a dia d’avui ja no podem repetir
els mateixos errors que abans. La sentència del Tribunal
Superior de Justícia ho diu molt clar: era una àrea de creixement
on es va projectar Son Espases, era una àrea de creixement; i
això va fer que si Son Espases finalment, o el nou hospital de
referència s’ubicàs a Son Espases, ja es pogués preveure que el
segon cinturó donaria solució als accessos, que és la segona
solució de la qual parlam. És que li podem dir el que vulguem,
però la realitat és la que és.

I la tercera solució anava per la via de La Real, i vostès
varen demanar que la tancassin, perquè si no era una altra
agressió als veïnats del Secar de la Real, bé, doncs es va tancar,
ja està, però aquesta és la realitat, després la podem construir
com vulguem.

En qualsevol cas, cap al futur, perquè amb aquesta diputada
l’únic que veurà serà mirar cap al futur, i li he dit moltes
vegades, Sr. Conseller, tot i que crec que podem presumir de
moltes coses en Salut, però és igual, cap al futur. ApelAlam des
del Partit Popular a la seva responsabilitat, Sr. Thomàs, perquè
si inaugura l’hospital a finals de l’any que ve, que això esperam,
perquè repetesc que ja du acumulats molts retards, estiguin
solucionats els accessos, perquè si no es crearà un caos, i serà
perjudicial per a la nostra sanitat.

I segon, que el desgovern que avui tenim a la comunitat
autònoma i al consell no faci que es retardi més l’obertura de
Son Espases, Sr. Conseller. Jo sé que hi ha coses que no són a
la seva mà, per suposat, de vostè no dependrà el pacte del
consell insular, però sí assumeixi el lideratge, perquè si no, el
que jo veig és que cadascú agrana per al seu costat o per a ca
seva, i que vostè es trobarà amb una infraestructura acabada,
que és el nou hospital de referència de la comunitat autònoma,
que tots els ciutadans necessiten i que, per culpa del desgovern
que tenen vostès, no es pugui inaugurar, o que l’inauguri sense
accessos, la qual cosa seria un tremend error, Sr. Conseller. Per
tant, apelAlam a la seva responsabilitat, confiam en vostè, jo sé
que és difícil en aquests moments confiar en vostè, després de
tot el que ens ha dit i ens ha fet, però en qualsevol cas, apelAlam
a la seva responsabilitat, perquè el més ens interessa al Partit
Popular és que aquest hospital estigui fet i que la salut o la
sanitat de la comunitat es posi a l’alçada del que mereixen els
seus ciutadans. Amb aquest nou hospital de referència ja
projectat i amb les millores que vostè incorpora i que no ens vol
donar el preu.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castillo. Sr. Alorda, vol intervenir, pel Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies al Sr. Conseller també per
les explicacions que ens ha donat i nosaltres només confirmar
que, precisament totes les dificultats que es van trobant crec que
demostren que aquella tria d’aquell indret va ser un greu error
i un fracàs colAlectiu. Tant de bo amb totes les millores i com a
equipament sí que el salvin, té tot el nostre suport perquè el
puguin inaugurar i trobar totes les millores, perquè, bé, ja que
s’han fet frases cèlebres, jo per a mi era Milcaux que deia: “Si
estàs condemnat al fracàs, com a mínim procura no fracassar de
qualsevol manera”. Per tant, confiam que amb l’equipament i
amb les millores que es facin millorin tot el mal, que és un error
haver posar en aquest hospital.

L’altra és que, efectivament, amb la coordinació dels distints
grups, de les distintes institucions facin un avanç, no sigui com
quan tot era del mateix color polític, que havien de tenir un
hospital que varen posar la primera pedra i no hi va haver
manera de posar la segona; després, a finals del 2003, varen
canviar de parer, però varen haver de concursar d’una altra
manera; quan ho havien donat a un ho varen haver de canviar
amb un altres, fent fer informes a posta; varen haver de
modificar el planejament, varen passar anys amb el
planejament; no varen modificar el planejament, va acabar tres
anys després, recordin, això era el 2003, tot d’una que va entrar
el Partit Popular, però fins a finals del 2006 no hi va haver pla
general. Mentrestant es feien altres coses, però (...) cap accés,
no hi havia res, però eren del mateix color polític, tal vegada el
que faltava, no sé què faltava, vostè ho explicarà.
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Jo el que li demanaria és que maldament ho hagi trobat tot
ple de nusos i tot fet amb els peus, procuri arreglar-ho. I no
improvisin, hi ha coses que encara ara, quan veus que els
principals hospitals els hem hagut d’improvisar damunt els
planejaments, el mateix de Son Llàtzer; a Inca, encara haver de
veure que quan havies de donar la cara cap a la carretera de
Llubí, entres pel cul, per la carretera de Sineu, i has de passar
per tot on hi havia les habitacions per anar a cercar l’entrada, és
que fa mal veure com un arquitecte no es pot entendre amb un
enginyer per fer un projecte d’hospital, dins el sòl rústic, obert
i clar, i dius això és una pèrdua de qualitat per a tota la vida a
Inca. Quan no hi havia cap problema a Inca, és que a Inca no hi
havia cap problema.

A Son Espases és més difícil, ara, li demanaria, primera, que
no improvisi, que es coordinin, que no ho facin com altres que
bravegen i llavors fan tot el contrari del que realment han
espuntat. Creim que ara l’important és que es dugui a terme, que
s’inauguri i que es posi al servei dels ciutadans aquest hospital.
Ja dic, ha estat un greu error colAlectiu l’indret que s’ha triat,
una oportunitat magnífica que teníem allà on tots havíem pactat
dur-lo a terme i ja estaria inaugurat de molts anys. Però bé, ara
anem a resoldre-ho i tendran el nostre suport perquè tenguin una
inauguració el més aviat possible.

I compartesc amb vostè que serà un dia important, però
nosaltres el viurem també amb un punt agredolç de tristesa pel
lloc on hem hagut de treballar, per dur-lo allà, perquè haurà
estat un error històric per a la ciutat de Palma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Garcías per un temps de cinc minuts.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

No, simplement per reiterar el nostre suport a la tasca que du
a terme la conselleria en aquest aspecte, no només en el tema
dels accessos, amb la feina que fa de coordinació amb la resta
d’institucions implicades i responsables.

I la corresponsabilitat sí que, per alAlusions que ha fet la Sra.
Castillo, és de tots; evidentment, no podem assumir només la
responsabilitat quan som al Govern, sinó també quan som a
l’oposició. Per tant, crec que tant d’allà on venim com allà on
hem d’arribar amb aquest hospital, crec que serà feina de tots de
sumar esforços a fi que el resultat final sigui el millor per a tots
els ciutadans d’aquestes illes. I en això crec que el conseller
Vicenç està demostrant aquest tarannà.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Garcías. En torn de contrarèplica, té la paraula
Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Crec que ara mateix acabam de
tenir oportunitat d’escoltar la Sra. Castillo i de com canvia les
paraules, de com fa demagògia; ahir vam tenir oportunitat de
veure una demagògia mostrant una foto que no es corresponia,
jo no sé si jo sortia a la foto o no, evidentment no tenc cap
problema de reconèixer que sí vaig assistir a aquella
manifestació, però que no era una manifestació a Son Espases,
això sí que és una mentida, això és una mentida. Vostè va dir
unes paraules, va mostrar una fotografia i fa fer, a més de
demagògia va dir una mentida.

Nosaltres no fem demagògia, jo no he dit que no és prudent
que els ciutadans sàpiguen en què invertim els doblers, he dit
que ara no és el moment i és molt diferent. Vostè canvia el
sentit del que jo vull dir -ja pot riure-, està canviant el sentit del
que jo vull dir. Jo als ciutadans poden tenir la seguretat de com
i on hem invertit els doblers trobaran coses. D’altres coses
passaran molts anys que els ciutadans cercaran on són els
doblers, cercaran on són. Nosaltres tenim les coses molt clares,
tenim molt clar com hem fet les coses i hem invertit doblers per
fer modificacions a un projecte; les coses estan molt clares, i
hem seguit una metodologia des del primer dia, amb assessoria
interna i assessoria externa, amb coneixement d’Intervenció de
la comunitat autònoma i de l’Advocacia de la comunitat
autònoma, cosa que ja li hagués agradat a la Intervenció de la
comunitat autònoma haver-se assabentat d’altres coses d’altres
temps.

Evidentment, nosaltres, i li vaig dir, quan l’acord de novació
estigui anirà a Consell Consultiu, previ al Consell de Govern.
Perquè el que no és prudent és comentar determinats detalls
tècnics que el que fan és dificultar un reequilibri d’una
concessió, perquè vostè ho sap molt bé que això és una
concessió, i tot el que tu inverteixes en millores, això necessita
un reequilibri i per tant no es tracta, en qualsevol negociació no
es tracta de ventilar determinades coses sinó de parlar quan
pertoca.

Per tant, digui, si vol repetir el que jo he dit, però no canviï
el sentit de les meves paraules, jo simplement he dit que no és
prudent ni responsable ara parlar de determinats conceptes
econòmics. Vostè, sense coneixement, ho ha fet i ha tirat
pilotades sense cap sentit, sense cap sentit. I per tant el que
nosaltres hem de fer és defensar amb una negociació el cost
adequat per a aquestes inversions que hem fetes, perquè els
ciutadans han de pagar el que és just, nosaltres no inflam
factures, pagarem el que és necessari i pus. I això és una
negociació i parlarem quan sigui prudent i no amagam res, res.

I per tant, si vostè vol repetir el que he dit, el que li deman
és que ho faci amb els mateixos termes que jo ho faig, perquè,
per exemple nosaltres vàrem aturar l’obra i vàrem decidir
modificar, i els ciutadans sabran el que ha costat cada decisió
d’aquestes. Però vostè formava part d’un govern que va aprovar
un projecte faraònica d’una òpera a la mar, que ha costat als
ciutadans d’aquesta comunitat autònoma 1 milió i mig, i no la
trobam, hi ha una maqueta, no hi ha res més. Tota inversió que
nosaltres hem fet, no passi pena, jo ho vaig dir ahir en seu
parlamentària, que quan sigui prudent i responsable nosaltres ho
direm, perquè no tenim res a amagar, no tenim, i jo no faig
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demagògia, no dic que es gasten 60 milions amb quatre
quiròfans que deuen tenir grifons d’or, això és demagògia.

Hi ha més de trenta millores assistencials, hi ha
rectificacions d’errors que vostè va cometre, incomplint
legalitat, un Codi Tècnic d’Edificació, que val molts duros,
molts; o vostè va donar l’esquena a les persones que tenen
disminució i mobilitat reduïda, li va importar res. Nosaltres hem
fet ...

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Presidenta, s’estan fent greus acusacions, a més sense poder
contestar i jo consider que la cortesia parlamentària no permet
fer aquesta intervenció, entre d’altres coses perquè està referint-
se a realitzacions posteriors a la meva legislatura.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Castillo, Sra. Castillo, aquesta presidència tampoc no li
hagués hagut de permetre, per exemple, parlar dels 60 milions,
perquè avui parlàvem d’accessos, i m’ha semblat ...

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Jo parl de qualificacions personals.

LA SRA. PRESIDENTA:

M’ha semblat ..., no. M’ha semblat ...

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sra. Presidenta, parl de qualificacions personals, no polítics.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, per favor, els prec a tots dos el màxim respecte, sempre
ho prego a tothom i moltes vegades ens excedim quan parlem,
això forma part també del joc que tenim en aquesta cambra. Si
se senten no respectats és natural que em demanin empara, però
jo no he sentit que hi hagués una falta de respecte, però de totes
maneres .... eh.

Continuï, conseller.

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

Jo, si qualcú sent que jo li he faltat al respecte, li deman
perdó, però crec que jo estic fent, aquí posant unes
argumentacions i uns motius de coses que s’han comentat.

Per exemple, vostè lamenta el retard de l’obertura; jo, el que
deia el diputat Garcías, des del novembre del 2003, que el Sr.
Matas va anar a Son Dureta, vostè va començar l’obra el gener
del 2007, un bon retard, un bon retard. I ens hem torbat a tenir
el setembre del 2009 una certa seguretat jurídica.

Jo som responsable de les competències que té la
Conselleria de Salut i Consum, no som el responsable de les
carreteres ni del municipi de Palma, ni del que compet al
Consell Insular de Mallorca. Nosaltres hem fet feina amb ells,
hem cercat una solució raonable.

Per cert, vostè va dir que en el seu temps no necessitaven
negociar perquè tots s’entenien, però evidentment a mi la
informació és que no li varen deixar fer ni l’Ajuntament ni el
Consell Insular una de les opcions d’entrada i sortida.

Jo crec que, com a mínim, nosaltres vàrem igualar el que
vàrem trobar que és l’entrada a través de la rotonda, el que hem
fet és millorar amb dues possibilitats més. Crec que d’aquesta
manera es millora molt l’accessibilitat a l’hospital i evidentment
no ens hem d’oblidar d’altres solucions: els ciutadans i els
treballadors no van només amb cotxe privat a aquest
emplaçament, com no van a aquest emplaçament a Son Dureta,
ja hem vist que un 25% no va amb cotxe privat. Per tant, jo ja
li he dit que treballam amb altres institucions, entre d’altres
l’Ajuntament, perquè a través del transport públic això es pugui
millorar.

I per acabar, simplement agrair al Sr. Alorda i al Sr. Garcías
les paraules que han tengut de suport per la feina que fa la
Conselleria de Salut.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies a tothom.

I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, només queda
agrair la presència de l’Hble. Sr. Conseller i dels alts càrrecs
que l’han acompanyat.

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