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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyors diputats, en primer lloc els demanaria
si es produeixen substitucions. Molt bé.

Compareixença del Sr. Vicenç Thomàs i Mulet.

L’ordre del dia d’aquesta sessió consisteix en la
compareixença del Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, solAlicitada per
aquesta comissió no permanent d’investigació, al qui donam la
benvinguda.

El procediment que seguirem s’ajustarà a les següents
regles: la durada global de la compareixença serà d’una hora
aproximadament; cada grup parlamentari tendrà l’oportunitat de
mantenir amb el compareixent un diàleg durant
aproximadament vint minuts, dividits o utilitzats en dos torns,
durant cadascun d’aquests torns el portaveu o la portaveu
respectiva podrà anar formulant les preguntes o les observacions
al compareixent que així consideri oportunes, el qual les anirà
contestant un cop hagin estat formulades.

Els grups parlamentaris, d’acord amb el que estableix
l’article 80 del Reglament del Parlament de les Illes Balears,
intervendran de major a menor, tret del grup parlamentari a què
pertany el president del Govern, el qual intervendrà en darrer
lloc; el diàleg que tendrà lloc entre els portaveus i el
compareixent ha de discórrer de tal manera que quedin
salvaguardats el secret professional, el respecte a la intimitat i
a l’honor de les persones, la clàusula de consciència i la resta de
drets constitucionals. 

I per acabar aquesta qüestió preliminar, únicament em queda
manifestar que el compareixent, el Sr. Vicenç Thomàs i Mulet,
haurà de tenir present el que disposa l’apartat tercer de l’article
502 del Codi Penal, que prescriu el següent: “Qui convocat
davant una comissió parlamentària d’investigació falti a la
veritat en el seu testimoniatge serà castigat amb la pena de presó
de sis mesos a un any o multa de sis a dotze mesos”. 

Doncs bé, per encetar el primer torn d’intervencions té la
paraula el portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Sr. Antoni
Diéguez, per un temps màxim de vint minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Thomàs, no le doy la
bienvenida porque siempre ha estado aquí, entonces, vamos a
empezar con las... con las preguntas. 

Se ha hablado aquí mucho del llamado modificado número
3, que es el modificado que se hizo mientras era conseller del
Gobierno de esta comunidad autónoma. Como se han dicho
muchas cosas y muy confusas, me gustaría que nos aclarará qué
es un modificado, en qué consiste el modificado que se hace
para el Hospital Universitario Son Espases, de qué consta y qué
contenido y alcance tiene ese modificado.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bones tardes a tothom. El primer que hem de recordar és
que l’adjudicació de la construcció i l’explotació dels serveis no
assistencials de l’Hospital Son Espases és una concessió, no és
un contracte normal. A partir d’aquí, quan el Govern i el Servei
de Salut decideixen continuar amb la construcció de l’hospital
hi ha un parell de qüestions que es posen damunt la taula: un,
que evidentment s’han de fer amb respecte a l’entorn, respecte
patrimonial i respecte cultural, que aquest projecte s’ha
d’aprofitar per introduir millores en qüestions de sostenibilitat,
d’eficiència i de seguretat de l’edifici, millores en la qualitat del
pacient, millores assistencials i de recursos per als professionals.

Evidentment, és un tema complex, però evidentment passam
a comentar determinades coses. Mesures de respecte a l’entorn
i al patrimoni, idò, entre altres coses es fa... per disminuir
impacte visual des de La Real i per tant, es pren una decisió que
és disminuir l’alçada de l’edifici industrial, apropar-lo a
l’hospital, fer una coberta enjardinada i entre altres coses es fan
qüestions com el pla de regularització o la Llei 4/2008, que fica
dins l’equipament sanitari supramunicipal els dos solars
limítrofs.

Hem parlat de millores de sostenibilitat, perquè, clar, una de
les necessitats quan es fa aquest modificat és perquè la licitació,
el pla funcional i l’adjudicació s’havia retardat molt en el temps.
Per tant, quan es demana la llicència d’obres per començar
l’hospital hi havia una part molt important del Codi Tècnic
d’Edificació que ja era d’obligat compliment. Només perquè ho
sàpiguen, aplicar aquest codi tècnic d’edificació va suposar un
cost de 13 milions d’euros i això vol dir entre altres coses que
es preparava l’edifici perquè fos més sostenible, però també
perquè produís un augment d’estalvi del que era la despesa en
corrent elèctric, consum d’aigua, calefacció, etcètera, etcètera.

També hem de dir, que ja s’ha comentat també avui matí,
que hi havia una altra mancança, que era que el projecte que
s’havia començat a construir no estava adaptat a les normes
d’accessibilitat i, per tant, es varen introduir millores en aquest
aspecte, per exemple, no hi havia ni un bany adaptat, totes les
habitacions de Son Espases tenen banys adaptats, es varen haver
de modificar rampes d’accés, aparcaments de reserva, eixamplar
les portes de les habitacions perquè poguessin passar els llits i,
entre altres coses, també hi havia un gruix molt important de
millores assistencials.

Per què es va haver de millorar assistencialment? Per dos
conceptes: un, el projecte funcional datava de l’any 2001 -2001-
, quan vàrem veure que és el que hi havia dins el projecte
funcional i ho vàrem donar a conèixer als professionals es varen
observar moltíssimes mancances i evidentment, entre altres
coses..., perquè és clar la finalitat era fer un hospital modern,
que pogués complir amb les necessitats assistencials de les
persones i on els professionals poguessin treballar en
condicions. 
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Els anomenaré una sèrie de qüestions, per exemple, es varen
augmentar els quiròfans de 20 a 24; es varen introduir quatre
quiròfans de cirurgia major ambulatòria que no constaven al
procés, actualment es fan més de 4.000 intervencions/any en
aquesta zona de cirurgia major ambulatòria; es va augmentar el
servei d’urgències; es va fer una àrea d’urgències per a
traumatologia; es va haver de canviar el búnquer de medecina
nuclear; es va introduir un nou accelerador lineal per a
radioteràpia; un PEC-TAC; es va haver d’aixecar una planta
més, per exemple, a psiquiatria perquè s’havien oblidat de la
unitat de trastorns de conducta alimentària i de l’atenció
infantojuvenil en psiquiatria, això va costar 3 milions d’euros
per exemple; es varen oblidar de crear una unitat de patologia
infecciosa, d’una unitat de reproducció humana assistida..., en
definitiva, es varen haver de redimensionar l’hospital de dia,
estam parlant de gent que va a fer un tractament de...
oncohematològic, medicoquirúrgic o pediàtric; es va haver
d’habilitat un espai, augmentar un espai d’investigació
biomèdica, etc. 

Evidentment, tot això es va fer perquè hi hagués un hospital
nou i, a més, com jo li he dit... és un tema complex, però
d’aquest modificat, per exemple, sorgeixen quatre-cents...,
pràcticament 500 places noves de pàrquing, augments de zones
comercials i entre altres coses també, que s’ha comentat avui
matí, a causa que el projecte tampoc no s’adaptava a la
normativa obligatòria en temes d’energia, perquè per una banda
el Partit Popular aprova un pla energètic per a les Illes Balears
i licita l’obra amb una subestació elèctrica a l’hospital i el
mateix govern ens diu “això no ho podem fer perquè no està
previst al Pla energètic de les Illes Balears” i això condiciona
que aquesta subestació elèctrica no es pugui fer.

En definitiva, una vegada que es pren la decisió, es pren la
decisió que s’han de tenir en compte els aspectes patrimonials,
culturals... m’oblidava, la major investigació de recerca
arqueològica de les Illes Balears en tota la seva història s’ha fet
a l’Hospital Son Espases, 61.000 metres quadrats. Hem de
recordar que quan es va escollir el solar, quan es va fer el
projecte, quan es va iniciar l’obra en cap moment no s’havien
fet prospeccions arqueològiques per saber si hi havia o no restes
arqueològiques i li puc garantir que això va donar molts de
maldecaps perquè primer feien la seva feina els equips
d’arqueologia i posteriorment es podia o no edificar.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, Sr. Thomàs, por lo que veo, de no haber hecho estas
reformas, en este momento tendríamos... estaríamos sin
psiquiatría, sin patología infecciosa, sin reproducción asistida,
sin hospital de día, con cuatro quirófanos menos, sin... con un
acelerador menos, etc., ¿esto es así, no?

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sí, evidentment, vull dir, es va fer el modificat pel que li he
dit, entre altres coses per adaptacions tècniques que eren
obligatòries en aquell moment.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Y qué coste tuvo este modificado?

EL SR. THOMÀS I MULET:

El cost del modificat?, el modificat, i això consta en l’acord
de modificació del contracte que són 500 folis, això va costar 60
milions més 9 milions d’IVA, però són 60 milions de nova
inversió en obra i equipaments tenint el manteniment, la
reposició i la disponibilitat de tots els serveis no clínics durant
29 anys. És a dir, aquí no pagam una casa, pagam l’obra, pagam
nou equipament, però també pagam tots aquests serveis clínics
no assistencials en reposició, en manteniment perquè quan acabi
la concessió l’hospital ha d’estar com si fos el primer dia.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Luego, hemos oído..., hemos visto esta mañana en un medio
de comunicación y hay algún documento al respecto que se está
negociando por el actual gobierno un incremento de 130
millones de euros en el... de cara a la concesionaria porque
según parece la concesionaria alega que tiene un desequilibrio
económico. En primer lugar le quería preguntar ¿tenía algún
conocimiento de esta negociación o había oído algo al respecto
de esta negociación o se está llevando de forma totalmente
clandestina?

EL SR. THOMÀS I MULET:

Li puc dir que ho havia demanat en seu parlamentària i
sempre s’havia contestat que no s’estava negociat cap nou
modificat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Quien negó que se estuviera llevando a cabo el
modificado?, para saber quien miente en este parlamento.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Supòs que era el conseller de Salut, perquè normalment
aquestes preguntes es fan al conseller de Salut.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Ese desequilibrio, entendemos que por lo que hemos ido
viendo está fundando en que... bueno, la concesión cuando se
entregó, cuando se hizo la adjudicación, se dijo que se entregaba
a la oferta que era 105 millones más barata; claro, ahora piden
130 millones. ¿Tiene alguna relación esta petición de 130
millones o la concesionaria trata de anular cierta relación con
las características de la oferta que se hizo en su momento?



496 CNPI Hospital Son Espases / Núm. 36 / 28 de gener de 2015 

 

EL SR. THOMÀS I MULET:

Ja s’ha parlat en aquesta comissió que al final es va
adjudicar la construcció i l'explotació d’aquest hospital a
l’oferta econòmicament més baixa i. evidentment, es va un
modificat, però si vostès s’hi fixen les variacions del cànon, que
n’hi ha un de fix, que bàsicament paga construcció i un de
variable que és el pagament de tots aquests serveis clínics... no
clínics, amb el modificat el cànon variable només es modifica
en els 168.000 euros anuals. Per tant, vol dir que d’aquesta
negociació, que va durar més de dos anys, la concessionària -i
ho ha dit avui el gerent de la concessionària- no ha tret
rendibilitat econòmica. 

Per tant, crec que evidentment el que cerquen ara és més
rendibilitat i li vull dir una altra cosa: dins el procés de
negociació del modificat, del cost del modificat que va durar
més de dos anys, damunt la demanda inicial de la
concessionària, de la despesa que ells demanaven, a través de la
negociació el Servei de Salut va aconseguir baixar aquesta
demanda en 25 milions d’euros.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Otra pregunta, respecto a la paralización de las obras, parece
que tenemos aquí como el misterio de la Trinidad que es uno y
trino, porque paralizar es una consecuencia de una cosa o de
varias cosas, ¿es cierto que la paralización fue consecuencia...,
la paralización de las obras del hospital fue consecuencia, aparte
de la decision del Gobierno de parar las obras por el tema de
una posible reorientación del futuro del Hospital Universitario
Son Espases, también por problemas arqueológicos y también
por problemas meteorológicos graves que produjo una
determinada tormenta que afectó seriamente a las obras del
hospital?

EL SR. THOMÀS I MULET:

Quan el Servei de Salut va prendre la resolució de la
suspensió temporal del contracte, el que hem de recordar és que
l’obra ja estava aturada per ordre del Consell Insular de
Mallorca per motius arqueològics, cosa que ja havia succeït un
parell de mesos abans. La paralització i el seu cost, el Govern va
pagar 1,3 milions quan la demanda de la concessionària era de
2,9 milions i, a més, es va pagar tres anys després d’iniciar les
negociacions, quan ja havien recepcionat l’hospital. Bàsicament
va ser per tres motius: per la paralització temporal, per la
suspensió d’obres per les troballes arqueològiques i pels danys
que varen succeir amb el cap de fibló que va ocórrer el mes
d’octubre de 2007.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

El Gobierno que paralizó en el Consell de Mallorca las obras
por problemas arqueológicos era del pacto Partido Popular,
Unió Mallorquina?

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, en aquell temps governava Unió Mallorquina i l’àrea de
Territori i Patrimoni era responsabilitat d’Unió Mallorquina.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muy bien, no hay más preguntas en este primer turno.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Correspon ara la intervenció del
Grup Parlamentari MÉS per part de la seva portaveu Sra. Fina
Santiago per un temps de vint minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Bones tardes, Sr. Thomàs, ens podria
explicar, a aquesta comissió, els arguments que va exposar ib-
salut a través d’aquesta resolució a què vostè ha fet referència,
en què justificaven la paralització temporal de les obres de
l’hospital de Son Espases?

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, el Consell de Govern a l’acord que va prendre..., primer
hem de recordar que dins el pacte de constitució del Govern hi
havia el compromís d’aturar les obres i analitzar en quina
situació es trobaven i a principi d’agost de 2007 hi ha un acord
de Consell de Govern on es fixen una sèrie de circumstàncies,
que són d’índole jurídica, administrativa, econòmica,
patrimonial, urbanística, que acaba, l’acord del Govern, que el
Servei de Salut, que és qui ha contractat l’adjudicació i la
construcció de l’hospital, estudiï la possibilitat d’una suspensió
de l’efectivitat d’aquest contracte. Una vegada succeït aquest
fet, durant dos mesos, es realitzen multitud d’estudis de tot tipus
per part del Servei de Salut i altres àmbits del Govern i això ens
du a la situació que a principi d’octubre, dia 5 d’octubre, el
Servei de Salut fa una altra resolució que d’acord amb tota
aquesta informació, ja li dic, de tipus sanitari, jurídic,
administratiu, econòmic, financer, urbanístic, deixa sense efecte
aquesta suspensió d’efectivitat del contracte i per tant, li atorga
una altra vegada plena efectivitat.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ.

Gràcies, Sr. Thomàs. Per tant, hi havia... l’ib-salut estava,
des dels arguments que exposava la resolució, fent una feina i
després hi havia -diguem- una feina paralAlela de treball polític,
en podríem dir, que era per evitar la continuació de les obres.
Podria vostè contar a aquesta comissió quines varen ser les
propostes que es varen manejar en un moment determinat
políticament per intentar evitar la paralització de les obres... per
evitar la continuïtat de la construcció, una paralització definitiva
en aquest cas?

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, evidentment, es varen demanar multitud d’informes -
com ja li he dit- perquè la situació jurídica era complicada, hi
havia iniciatives jurídiques obertes de tipus urbanístic, de tipus
patrimonial, de tipus mediambiental, hi havia per una altra
banda, que no ho hem d’oblidar mai, que era una adjudicació
feta que no era per construir un edifici, era per construir un
edifici i per donar serveis no assistencials durant 29 anys. Per
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tant un contracte complex, i que per exemple sempre ens
parlaven d’un informe d’indemnitzacions que ens parlaven d’un
mínim de 135 milions d’euros, i evidentment -s’ha comentat
avui matí- evidentment hi ha papers, hi ha estudis de tres solars
més que es va estar mirant si es podia traslladar aquesta
concessió, però torn dir que no es tractava de traslladar, és que
ja hi havia una obra adjudicada que complicava perfectament
aquest canvi de concessió, i evidentment després hi havia unes
necessitats sanitàries, necessitats sanitàries que l’any 2007 no
existia el projecte per a Son Dureta, s’havia de tornar a
reprendre, i per tant ens trobàvem amb un escenari de no tenir
un hospital nou, per exemple a Son Dureta, fins a l’any 13 o 14.

Per tant el conjunt d’aquesta sèrie de circumstàncies va fer
que des del Servei de Salut i des de la Conselleria de Salut es
posàs tota una informació, torn a dir, jurídica, administrativa,
econòmica, patrimonial, sanitària, que es tenia l’opinió que
s’havia de continuar aquesta obra per poder tenir un hospital
que pogués donar l’atenció sanitària en menys temps, i
evidentment també es va prendre la decisió d’introduir totes
aquestes millores que abans he manifestat: millores en relació
amb l’entorn, el patrimoni, millores amb relació a complir la
normativa vigent -estam parlant de codi tècnic d’edificació, del
tema energètic o del tema d’accessibilitat-, fer un pla funcional
per a l’any 2008-2009 perquè estava fet des de l’any 2001, i
evidentment tota aquesta sèrie de qüestions, tenint en compte
que era construcció d’un edifici i explotació de serveis clínics,
no clínics, durant 29 anys.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Sr. Thomàs. Sr. Thomàs, vostè avui ens ha explicat
en molts breus minuts aquest modificat, aquest tercer modificat,
però vostè ja va venir al Parlament quan era conseller per donar
comptes detallats d’aquest modificat. Em consta en el Diari de
Sessions que l’abril de 2010 fes una compareixença per explicar
amb molt de detall tot aquest modificat. Allà hi havia en aquest
cas la Sra. Castillo; jo he llegit la seva rèplica, i vostè no sé si
coincideix amb mi que en cap moment no es va oposar a totes
aquestes millores que vostè ha relatat: més sales quirúrgiques,
més metres quadrats per al servei d’urgències, habitacions amb
aïllament biològic, temes de radiodiagnòstic, tema del servei de
medicina nuclear... Hi va haver qualque oposició després de les
seves explicacions per part del Partit Popular que tot això no era
necessari?

EL SR. THOMÀS I MULET:

No, evidentment el Partit Popular no ha criticat aquestes
millores mai; per tant és una manera ben directe de reconèixer
les mancances. I li vull recordar, ja que vostè ha citat aquesta
sessió parlamentària, que crec que era el 21 d’abril de l’any
2010, que al Partit Popular li vàrem donar el contracte del
modificat -prop de 500 folis- que ben aviat farà cinc anys que
tenen tot aquest canvi del modificat fil per randa.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies. Em reserv per a un segon torn. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. I correspon el torn al Grup
Parlamentari Popular pel seu portaveu, l’Hble. Sr. Carlos
Veramendi, per un temps de vint minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Buenas tardes, Sr. Thomàs. Vamos a la
realidad.

Hoy el Sr. Antich nos ha intentado negar una evidencia: el
sobrecoste socialista de Son Espases, 280 millones de euros más
que nos costarán a los ciudadanos de Baleares sus decisiones, no
se las atribuya usted solo, ¿eh? Incluso la Sra. Castro ya dio
estos mismos datos en respuesta parlamentaria; por consiguiente
el Diario de Sesiones ya era público. Yo le voy a hacer unas
preguntas y me basta que me conteste sí o no, si le parece.

Cuando usted habla de 60 millones de euros habla del coste
directo de su obra, pero usted obvia las partidas que recupera el
ib-salut y que eran a cargo de la concesionaria, y que durante 29
años gravarán a los ciudadanos de Baleares. ¿Es sobrecoste 110
millones de euros más en cánones que el ib-salut ha de pagar, sí
o no, Sr. Thomàs?

EL SR. THOMÀS I MULET:

Miri, Sr. Veramendi...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, le he preguntado sí o no. ¿Es sobrecoste o no es
sobrecoste para usted?

EL SR. THOMÀS I MULET:

Home, se suposa que tenc dret a contestar...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Es que yo le hago una pregunta...

EL SR. PRESIDENT:

Contesti, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sr. Veramendi, miri, primer no és un sobrecoste socialista,
es una administració d’aquesta comunitat autònoma que pren
decisions en àmbit...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Yo le quiero hacer unas preguntas y contésteme usted si es
sobrecoste o no; después ya no se preocupe que con el Sr.
Diéguez hará su debate de la comunidad. Yo le pregunto: ¿para
usted pagar 110 millones de euros más en cánones, para usted,
como lo ha negado siempre en sede parlamentaria, es sobrecoste
sí o no?
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EL SR. THOMÀS I MULET:

Miri, el model concessional...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Mire, es que el modelo concesional ya lo he leído en el
Diario de Sesiones, és que usted ha comparecido hoy como
conseller otra vez. He leído el mismo Diario de Sesiones. Yo le
estoy haciendo una pregunta, ¿sí o no?

EL SR. THOMÀS I MULET:

Li torn dir: deixi’m contestar com jo crec necessari
contestar.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Pero es que yo le hago una pregunta. Sr. Presidente...

EL SR. PRESIDENT:

Contesti allò que li demana el Sr. Diputat, per favor.

EL SR. THOMÀS I MULET:

És que el model..., el model concessional, com ja vàrem
dir...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, si es sobrecoste sí o no, Sr. Thomàs.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Veramendi, deje que se explique el compareciente, por
favor.

EL SR. THOMÀS I MULET:

El model concessional no accepta sobrecostos, això és...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Vale, perfecto.

EL SR. THOMÀS I MULET:

No ho dic jo, és que és així.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Para usted..., no, es que como me lo está negando, para usted
87,9 millones de euros en consumo de agua y electricidad que
el ib-salut ha de pagar, que antes correspondía a la
concesionaria y que ahora corresponden al ib-salut durante 29
años, ¿es sobrecoste sí o no? Es que basta que me diga sí o no.

EL SR. THOMÀS I MULET:

No, però és que li vull explicar...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No lo es. Vale. El sobrecoste...

EL SR. THOMÀS I MULET:

No...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Después ya se lo pediré, no se preocupe. Usted está aquí hoy
para contestar las preguntas que le hagamos, no para hacer una
comparecencia...

EL SR. THOMÀS I MULET:

Es que jo vull contestar...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

...como conseller. Mire...

EL SR. THOMÀS I MULET:

No!, però a veure, vostè no em deixa contestar, vostè vol que
li conti i li expliqui...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Yo solamente le hago unas preguntas, yo no quiero que
usted me cuente lo que quiera contar. Yo le hago unas
preguntas. ¿Es sobrecoste 8,6 millones de euros más del
impuesto municipal de construcción que el ib-salut ha de pagar
y que antes era de la concesionaria? Simplemente me basta un
sí. Yo creo que usted tiene obligación de contestar lo que le
preguntan... 

No, lo que le pregunto. Conteste lo que quiera, o sí o no.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Thomàs, contesti, per favor.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Miri, Sr. Veramendi, el modificat, com així consta en tots
els documents oficials, té un cost de 60 millons d’euros, més 9
milions en IVA de nova inversió en obra i equipament, i això,
a més a més...
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No quiere contestar. No se preocupe que le haré otra
pregunta; si es que no me contesta lo que yo quiero..., a lo que
le pregunto usted no me contesta. No sabe cómo agotar el plazo.
Mire...

EL SR. THOMÀS I MULET:

No, jo puc contestar. Vostè vol saber quin cost té el
modificat. Jo encantat de la vida (...).

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, es que está aquí el modificado, está aquí...

EL SR. THOMÀS I MULET:

No, deixi’m..., sí, és aquí, sí...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Estas cantidades están sacadas del modificado...

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sí, i jo també...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

...y le pregunto si eso es sobrecoste, ¡y me basta que me diga sí
o no! Y es que es la base. Usted ha negado el sobrecoste desde
que vino por primera vez al Parlamento como conseller; por
consiguiente si yo le estoy dando unos datos que están aquí y
que usted no quiere contestar, pues pasaré a otra pregunta, no se
preocupe, no se preocupe. Yo lo leeré porque...

EL SR. THOMÀS I MULET:

No, perdoni. Que consti..., no, no, perdoni...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Yo le haré una pregunta.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Perdoni, Sr. Veramendi!

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sr. Thomàs..., pero, Sr. Presidente, si yo soy el que le
efectúa la pregunta! Es que esto..., vamos... Mire, vamos a ver,
usted en su modelo concesional, en lo que usted llama modelo...
Es que he leído el Diario de Sesiones suyo; hoy he vuelto a...,
he tenido un feedback, he vuelto a escuchar cuando usted
comparecía con la Sra. Castillo: ha contado lo mismo, los 60
millones, que no es sobrecoste, el modelo concesional y el
mismo mantra. Aquí hay una realidad, que es que hoy mismo el
Sr. Feced a pregunta mía, y además está en el modificado, no es
ningún sueño oriental, establece que hay 110 millones más de
coste, incluso lo dice la Sindicatura de Comptes.

Es más, el impuesto de construcción a los ciudadanos de
Baleares les cuesta 8,6 millones de euros más. Es más, el
mobiliario del ib-salut, que se hizo usted cargo, que
correspondía a la concesionaria, son 12 millones más. Y las
reposiciones y el mantenimiento durante 29 años son 24,9
millones de más. Además le recuerdo, le recuerdo, que ha de
decir la verdad, se lo ha indicado el presidente. Con fecha 13 de
mayo de 2011, cuando usted era conseller, usted era conseller,
la concesionaria efectuó la reclamación sobre la demanda, que
habla que le han preguntado; por tanto la conocía y era sobre su
gestión.

Yo le voy a hacer preguntas concretas, pero si su fin es
volvernos a hacer una comparecencia parlamentaria pues tendré
que reducir las preguntas, me reservo para el siguiente turno.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Veramendi. I per part del Grup
Parlamentari Socialista...

EL SR. THOMÀS I MULET:

No..., no ha demanat...

EL SR. PRESIDENT:

...per encetar el segon torn té la paraula el portaveu Sr.
Antoni Diéguez per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Pero a mí sí que me interesa
preguntar. Entonces quiero saber, si tengo cinco minutos, si
puedo extenderme un poco más, porque...

EL SR. PRESIDENT:

El tiempo lo administra la presidencia. Usted continúe y
cuando yo considere que ha agotado el tiempo y la flexibilidad
que le otorga la Mesa se lo advertiré. Usted continúe.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

O sea, no sé el tiempo que tengo.

EL SR. PRESIDENT:

Le he dicho cinco minutos, pero en cualquier caso usted
continúe. Cuando entienda que ha agotado el tiempo le
advertiré.
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, muy bien. Con respecto a lo que ha dicho sobre el
contrato que..., cuando se intentó buscar lugares alternativos
para construir el hospital, por lo visto el Sr. Matas lo dejó atado
y bien atado, de manera que era muy difícil resolver el contrato
que había con la concesionaria o alterarlo. ¿Las
indemnizaciones a cuánto ascendían, las que se hubieran tenido
que pagar?

EL SR. THOMÀS I MULET:

Siempre se habló d’un mínim d’uns 135 milions, però com
que hi havia un altre concepte, que era el lucre cessant, idò la
xifra no es podia establir amb precisió.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Otra cosa. Existe un procedimiento en la administración que
se llama el expediente de lesividad, que consiste en que si la
administración considera que un acto administrativo suyo no ha
sido dictado correctamente o ha sido incorrecto puede iniciar un
proceso contencioso para cancelar ese acto que considere
irregular. Supongo que no tiene ninguna constancia de que haya
ninguna declaración de acto de lesividad ni que se haya iniciado
por la administración del Partido Popular respecto al
modificado.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Jo torn dir que el Partit Popular té aquest document de 500
folis fa cinc anys, i que jo sàpiga no s’ha iniciat cap
procediment d’aquest tipus, i vull dir que tot el modificat es va
fer a més des d’una oficina assistencial tècnica, es va fer amb
l’assessorament d’Advocacia de la comunitat autònoma,
d’Intervenció de la comunitat autònoma, i també he de recordar
que tots aquells tècnics que varen assessorar financerament,
econòmicament i jurídicament, que s’ha demanat que
venguessin aquí a explicar aquest contracte del modificat, no
s’ha acceptat que venguin.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Y le quería preguntar sobre el presunto sobrecoste. Me
parece que... no es posible legalmente que tenga sobrecoste un
contrato como éste, ¿es así?

EL SR. THOMÀS I MULET:

Miri, aquest modificat va costar 69 milions d’euros amb
IVA d’inversió nova en obra i en equipament, amb la
disponibilitat, el manteniment i la reposició al llarg de tota la
concessió, i un cop produït el reequilibri d’ingressos i noves
despeses, això més o manco, amb IPC, interessos inclosos, al
cap de 29 anys, que t’han de tornar l’hospital nou, són 158
milions d’euros. 

Perquè evidentment aquí és vera que es va detreure l’ICIO,
però per exemple..., vull dir, una institució que primer declara
d’utilitat pública i d’interès general comprar i cedir gratuïtament
un solar, després la mateixa institució decideix que aquest
equipament sanitari no es mereix una bonificació del 95%...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Pero esta bonificación del 95% se pedía para cualquier
centro de salud y cosas...

EL SR. THOMÀS I MULET:

Per a qualsevol obra pública o privada que es pogués
considerar que tenia utilitat pública y interès general.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Y no se pidió por el Partido Popular, esta bonificación?

EL SR. THOMÀS I MULET:

No. El tema..., tema, per exemple...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Esto es la fiesta del Partido Popular.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...de gestió energètica. Ens vàrem trobar que no era possible,
perquè estava mal fet pel Partit Popular, aquesta subestació
elèctrica, i que el modificat incorporava molta inversió nova en
el codi tècnic d’edificació o els més de 1.300 metres quadrats de
plaques fotovoltaiques que s’havien instalAlat. Això volia dir que
s’estalviava en factura energètica. La factura energètica amb el
que volia fer l’administració socialista, en aquell temps,
suposava en 29 anys un estalvi de 28 milions d’euros en partida
econòmica. Això és la raó per la qual es va detreure.

I evidentment el mobiliari es va detreure, perquè què hagués
fet vostè si quan els professionals d’UCI o d’altres serveis diuen
“jo no vull que compreu aquestes capçaleres de monitoratge
d’UCI o d’àrees crítiques”?, “jo no vull que ho compreu perquè
tot això està obsolet”? Idò evidentment, com que es va fer una
inversió important, que abans hem comentat -quatre quiròfans,
l’accelerador, totes aquestes coses-, idò tu arribes a un
reequilibri, i del que no es parla és del que s’estalviarà
l’hospital, per exemple, en despesa energètica durant 29 anys,
28 milions d’euros; del que no es parla és que aquelles 500
places de pàrking noves que sorgeixen amb el modificat o que
l’augment de zones comercials suposa per a l’administració uns
ingressos de 26 milions d’euros en els propers anys.

Miri, aquest hospital i la gestió dels serveis clínics no
assistencials, quan ho va fer el Partit Popular suposaven una
inversió en 29 anys de 1.636 milions d’euros; amb el modificat,
amb tot el que es fica a dins, són 158 milions més, però no s’ha
de veure..., no és una obra, el modificat, és una obra i es paga
amb aquest canvi tota la part de serveis no clínics.
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Entonces los 280 millones de euros a que se ha referido el
Sr. Veramendi no existen. ¿Usted ha pedido información sobre
esto para ver de dónde lo saca el Gobierno?

EL SR. THOMÀS I MULET:

Jo, miri, quan vaig tenir per primera vegada coneixement
d’aquesta xifra, com a diputat vaig entrar una solAlicitud de
documentació el novembre de 2011 perquè se’m proporcionàs
aquest document. Som a dia 28 -crec- de gener i encara no l’he
rebuda. Quan en el pla de treball que es va aprovar en aquesta
comissió el Govern va dir “us hem enviat dins la documentació
un document d’aquests sobrecostos” vaig dir: “Miri, a la fi el
podrem veure”. Vàrem cercar dins tota la documentació
enviada, canviada, traspaperada...; no l’hem trobat. Vàrem fer
un escrit al Parlament i la resposta del Govern sap quina va ser?,
que este documento no existe.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿No existe el documento de los 280 millones?

EL SR. THOMÀS I MULET:

Això és la resposta que ha donat el Govern, que segons la
Conselleria de Salut...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¡Es imposible!

EL SR. THOMÀS I MULET:

...aquest document no existeix i que fan una suma y no sabem
quina és.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Pero esto deja en ridículo toda la posición que han estado
manteniendo, decir que no existe el documento clave de este
asunto. No es posible, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Jo no sé si existeix, jo li puc dir que com a diputat ho vaig
demanar el novembre de 2011, no se’m va proporcionar; a la
comissió, dins el que deia el Partit Popular que s’incloïa, no va
arribar; l’hem tornat a solAlicitar perquè no el trobàvem, i ens
han contestat que aquest document no existeix. Jo ara no tenc
aquest paper en concret, però és la resposta que ens va arribar
a través del Govern i a través del Parlament i a través de la
comissió.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No, acabo ya, acabo ya. Acabo ya, después de la
desaparición del documento de los 280 millones nuestra
capacidad de asombro no tiene ya más acomodo. Cedo el turno
a la siguiente...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Correspon el torn al Grup
Parlamentari MÉS. Té la paraula la seva portaveu Fina
Santiago, per un temps màxim de tretze minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Sr. Thomàs, agafant una mica la pregunta
que ha posat el Sr. Veramendi damunt la taula, quines
reclamacions va presentar la concessionària el maig de 2011 i
com es respon a aquestes reclamacions?

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, de forma genèrica el que hem de recordar és que es fa un
modificat, que hi ha una negociació molt dura durant més de
dos anys, que com hem dit abans el Servei de Salut rebaixa -per
dir-ho de qualque manera- en 25 milions la demanda de la
concessionària, i evidentment es pacta un modificat en què hi ha
un augment del cànon fix que, com hem dit, és un cànon fix de
construcció bàsicament, que es modifica a l’alça en 2.700.000
euros i el cànon variable que paga la gestió d’aquells serveis no
assistencials, simplement es modifica en 768. Evidentment, aquí
és la foto de la negociació que es va dur i això és així perquè el
cànon variable també depèn no de les despeses que generes sinó
de nous ingressos que l’Administració té. Com he dit abans, hi
ha un estalvi energètic que es calcula en 28 milions d’euros al
llarg dels 29 anys, hi ha uns nous ingressos per a
l’Administració que el càlcul que a mi em varen fer eren
pràcticament de 26 milions i tot això té a veure que el cànon
variable no puja.

La concessionària va entrar un escrit, crec recordar, dues
setmanes abans de les eleccions de 2007 plantejant aquesta
qüestió, d’una manera resumida, el Servei de Salut li va
contestar de manera raonada que no procedia obrir cap nova
negociació d’un nou modificat atès que s’havia acabat de tancar
feia vuit mesos un acord per ambdues parts amb l’assessorament
jurídic financer de tot tipus per part de les dues entitats. Per tant,
aquesta és la resposta que li va donar el Servei de Salut, crec
recordar que era dia 20 de maig de 2007.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Sr. Thomàs. Un dels aspectes importants, que tal
vegada no ha explicat amb detall, en aquest modificat va ser el
mobiliari, per quina raó varen introduir el mobiliari en aquest
modificat?
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EL SR. THOMÀS I MULET:

Primer, parlam de mobiliari i de material clínic i no clínic,
eh?, i bàsicament per dos motius, un, per dir-ho en una paraula,
l’obsolescència del que hi havia en el pla funcional, i no ho
deia...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

El pla funcional, de quin any era?

EL SR. THOMÀS I MULET:

L’any funcional va ser de l’any 2001, que va ser modificat
l’any 2002, que era administració governada pel pacte de
progrés, i que aquest pla funcional no s’havia modificat, s’havia
fet una adaptació de l’estructura al solar de Son Espases,
aleshores, nosaltres ens vàrem trobar que dins el contracte hi
havia la qüestió del mobiliari i com que havíem d’arribar a un
determinat reequilibri del modificat, una de les partides que
vàrem considerar que era millor treure’l era aquest de mobiliari,
per obsolescència i perquè els professionals, que nosaltres
vàrem fer dues revisions del pla funcional amb els
professionals, ens varen aconsellar que això no tenia... els
posaré una sèrie d’exemples, avui matí ha comentat el Sr.
Antich allò dels llits que eren de maneta, però, per exemple, que
és un fet que avui en dia fins i tot pot ser ridícul, un hospital que
està projectat que sigui digital en les seves imatges, idò, no sé
quants de centenars de megatoscopis, saps?, aquell aparell on
abans es ficaven les radiografies?, idò, hi havia centenars i
centenars de megatoscopis. Evidentment, això és una despesa
innecessària, però després ens trobàvem que els professionals
estaven preocupats perquè el que hi havia en el plec era, per
exemple, el que li he comentat abans, les capçaleres que es diu
tècnicament d’UCI, d’urgències, etc., on es fa la monitorització
d’aquells malalts crítics estaven absolutament desfasades.

És a dir, si tu fas un hospital que has d’inaugurar l’any 2010
no ho pots fer amb un disseny d’un pla funcional de fa vuit o
nou anys, això és de sentit comú perquè en temes de tecnologia,
ja sigui diagnòstica o terapèutica dins el món sanitari això no va
amb carruatge, va amb un AVE, vull dir, fa molta via. Per tant,
nosaltres en aquest joc que havíem de fer de reequilibri vàrem
considerar que era millor detreure aquests 10,8 milions del
modificat per poder-ho gestionar des de l’òptica de 2009-2010.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies. Sr. Thomàs, a vostè li consta que la protecció de les
dues parcelAles que estan devora de l’hospital de Son Espases,
la protecció a través d’aquesta llei de mesures urgents de
protecció del territori, fossin objecte de negociació a canvi de la
protecció d’altre terreny?

EL SR. THOMÀS I MULET:

No, vull dir, jo vull recordar que quan es decideix continuar
amb l’obra un dels punts que s’ha de millorar i tenir en compte
és tot allò que té a veure amb entorn i respecte al patrimoni. Per
tant, on hi havia prou informació, que ha quedat, jo crec, ben
palesa en aquesta comissió, de moviments de tipus especulatiu
urbanístic es va decidir que aquestes dues parcelAles quedessin
incorporades a l’equipament sanitari supramunicipal perquè el

mateix article diu que es considera una obra d’utilitat pública i
d’interès general. L’objectiu era aquest, augmentar protecció i
evitar especulació urbanística. 

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, res pus. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Ara correspon el torn al Grup
Parlamentari Popular per part del seu portaveu l’Hble. Sr.
Carlos Veramendi, per un temps màxim de catorze minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gràcies, presidente. Bueno, hasta el Club de la comedia que
nos ha hecho el portavoz o el compareciente haciendo la
sorpresa de que no conocía el documento, le recuerdo que la
Sra. Castro se lo reiteró, mire el Diario de Sessiones, en sede
parlamentaria ya dio esos mismos datos, y usted no se espantó
ni echó a correr ni nada. No se los inventó la Sra. Castro. Usted
hace la parodia de no conocer estos datos, pero bueno, los datos
existen ahí y una consellera los dio.

Mire, Sr. Thomàs, su modificado, aparte del pufo de
costarnos 280 millones de euros a los ciudadanos de Baleares
está lleno de graves irregularidades, pero lleno de graves
irregularidades. La Sindicatura de Cuentas se lo dice,
reconocerá este informe, ¿no? Cuenta general CAIB 2010, le
dice que ha ocultado información, le dice que ha encontrado 1
millón de euros de otra... de dirección facultativa de obra en una
partida que no es de Son Espases, le dice que el modificado no
cumple las razones de interés público, le dice que usted
ejecutaba las obras que motivan la modificación se han
realizado antes de tramitar y aprobar el expediente, esto es
público, lo dice el informe de la Sindicatura de Cuentas. Es más,
el modificado ustedes no lo pasan por el Consell Consultiu,
cuando el documento que firmaron ustedes, página 26, cláusula
final, dice que es preceptivo el informe del Consell Consultiu,
por consiguiente, le pediría brevedad, ya sé lo que dijo en sede
parlamentaria, no me repita lo mismo, dijo, “todo está avalado
por consultorías privadas”, lo digo para que no me lo repita. Por
consiguiente, ¿cómo me justifica estas graves irregularidades
que le dan a conocer la Sindicatura de Cuentas y el Consell
Consultiu’

EL SR. THOMÀS I MULET:

Miri, tot quant s’adjudica a l’hospital s’adjudica, entre
d’altres coses, l’adjudicació que va fer el Partit Popular, amb
una oficina assistencial tècnica, 7 milions d’euros, en aquesta
oficina, oficina assistencial tècnica, entre d’altres coses, hi ha
una empresa altament especialitzada que fa una valoració i
validació tècnica del projecte, de la qualitat i dels preus. Hi ha
una altra empresa de prestigi, en aquest cas Pricewaterhouse,
que fa la valoració d’impacte econòmic financer, de model
econòmic de reequilibri i dels càlculs dels cànons i...
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No quiero interrumpirle, Sr. Thomàs, pero es lo mismo que
ha dicho, consultoría privada, ¿no?

EL SR. THOMÀS I MULET:

No, no són privades, són...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Ah!, ¿no?

EL SR. THOMÀS I MULET:

Deixi’m, és que vostè no em deixa parlar...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Está diciendo lo...es que está diciendo lo mismo que cuando
compareció.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Escolti, Sr. Veramendi, és que veritat només n'hi ha una.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no, su verdad...

EL SR. THOMÀS I MULET:

Només n'hi ha una.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

... que sólo se la cree usted.

EL SR. THOMÀS I MULET:

No, no, no és la meva, és que hi ha un document de 500 folis
que és un contracte públic que vostès tenen fa cinc anys...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Por qué le dice esto la Sindicatura?

EL SR. THOMÀS I MULET:

... escolti, perdoni, escolti una cosa...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Yo lo escucho.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... jo li estic explicant que ha quedat clar que el modificat era
necessari, ha quedat clar que és fa dins el modificat i jo vull
explicar-li que això no és un contracte que una persona un dia
decideix fer d’una manera tècnica, hi ha anys de feina, anys de
feina.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Entendido.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Per tant, aquí intervé, perdoni, és que no he acabat, a més
d’aquestes...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Acabará alguna vez?

EL SR. THOMÀS I MULET:

... empreses que vostè vol desprestigiar...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... però que després contracten, vostès aquí també hi havia els
serveis tècnics i els serveis jurídics del mateix Servei de Salut,
hi havia intervenció de la comunitat autònoma i hi havia
l’Advocacia de la comunitat autònoma. U li ho torn a repetir,
totes les persones que varen treballar tècnicament en aquest
projecte el Grup Parlamentari Socialista va demanar que
venguessin aquí a explicar-ho...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Mire, Sr. Thomàs...

EL SR. THOMÀS I MULET:

... a explicar-ho i el Grup Parlamentari Popular s’hi ha oposat.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Yo he recordado lo de la verdad porque no hay ningún
informe oficial de lo que usted dice...

EL SR. THOMÀS I MULET:

De què?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

... y de hecho la Sindicatura de Cuentas...



504 CNPI Hospital Son Espases / Núm. 36 / 28 de gener de 2015 

 

EL SR. THOMÀS I MULET:

No hi ha cap informe oficial?

EL SR. PRESIDENT:

Deixi plantejar la pregunta, Sr. Thomàs.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

La Sindicatura de Cuentas, que usted quiere obviar, que es
el órgano de fiscalización pública, le dice una serie de
justificaciones que usted ha incumplido, que usted ha
incumplido. Es más, usted me está respondiendo lo mismo, por
eso ya para leerle su intervención me leo el Diario de Sessiones
en que usted decía, “... no se necesita ningún aval de la
Sindicatura de Cuentas ni del Consell Consultiu, consultorías
privadas me lo han avalado”, y me está diciendo lo mismo, la
historia de la oficina técnica. 

Mire, le voy a hacer otra pregunta, ¿usted se acuerda del Sr.
Pomar? Vendrá mañana...

EL SR. THOMÀS I MULET:

Em deixa un segon?

EL SR. PRESIDENT:

Deixi acabar el Sr. Diputat, per favor.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Yo le quería hacer una...

EL SR. PRESIDENT:

Una vegada acabi la pregunta, serà el seu torn i contestarà el
que vostè consideri. Sr. Veramendi, acabi la pregunta.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sí, el Sr. Pomar vendrá mañana, su gerente...

(Remor de veus)

¿El abogado está nervioso? Es que parece el abogado
defensor del compareciente. Bien, vamos a ver, el Sr. Pomar,
que comparecerá...

(Remor de veus)

Es que, Sr. Dié..., yo no le interrumpo.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, por favor, deje al Sr. Diputado que formule la
pregunta, por favor.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Sr. Veramendi, continúe. 

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

El Sr. Pomar -a ver si me dejan hacer la pregunta-, que
comparecerá mañana, contrató el ib-salut siendo gerente a una
consultoría donde él había trabajado, ¿correcto?, y cuando dejó
de ser, y cuando dejó de ser gerente del ib-salut recaló en una
consultoría que él había trabajado, y le daré el dato, 265.000
euros en la consultoría Mensor donde después recaló el gerente
socialista, y me acaba de decir que no en una comisión de
investigación. A Global Salud 250.000, siendo esa asesoría
donde trabajaba anteriormente, por consiguiente, no me diga
que no cuando los datos están clarísimos, están clarísimos en las
cuentas del ib-salut. Por eso, ya, con ese talante de negar hasta
las facturas que se gestionaron de 264.223 euros a Mensor y de
250.000 a Global Salud ya vemos el valor, Sr. Thomàs, de su
comparecencia.

EL SR. PRESIDENT:

Faci la pregunta, Sr. Veramendi.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Le he preguntado...

EL SR. PRESIDENT:

Faci la pregunta. 

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Ve usted normal que un cargo público contrate a la
consultoría donde ha trabajado y ni esperando ni unos meses
recale en la consultoría que él mismo contrató después?

EL SR.PRESIDENT:

Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

El que li volia contestar és que no es va fer la consulta al
Consell Consultiu perquè a mi, personalment, em varen dir que
no era preceptiu perquè la modificació, entre d’altres coses, era
inferior al 20%.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

(...)

EL SR. THOMÀS I MULET:

Respecte de...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

(...)
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EL SR. THOMÀS I MULET:

Respecte del que vostè diu, si em permet és un joc
demagògic absolut, eh?, el Sr. Pomar, si jo no vaig mal
equivocat...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Ah!

EL SR. THOMÀS I MULET:

... mai no ha fet feina per Global Salud. És veritat, és veritat que
va fer feina per al Consorci Hospitalari de Catalunya, que és una
entitat pública, pública i...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Y para Mensor? Es que se lo pregunto concretamente, si no
me da circunloquio. Usted dice que no trabajó ni para Mensor...

EL SR. THOMÀS I MULET:

No, perdoni, si em deixa contestar, si em deixa contestar,
vull dir, en relació amb el Consorci Hospitalari de Catalunya és
veritat que vaig guanyar un concurs del trasllat de Son Dureta
a Son Espases on el Sr. Pomar, el Sr. Pomar no contracta, qui
contracta és el Servei de Salut, i el Sr. Pomar...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Era el gerente.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... no...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Era el gerente.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Esto ..., mire, Sr. Thomàs...

EL SR. THOMÀS I MULET:

No, no, perdoni, és que el Sr. Pomar no participa d’aquests
procediments...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Por favor, era el gerente del órgano de contr... era el
gerente...

EL SR. THOMÀS I MULET:

No, no, perdoni, perdoni...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

... del Instituto Balear de Salud.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... perdoni, no, no, no, perdoni...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿No?

EL SR. THOMÀS I MULET:

No, bé, si vol contestar vostè tot sol, contesti vostè tot sol...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... vull dir, el Sr. Pomar no va tenir res a veure amb la decisió de
contractes amb aquestes empreses quan era ell director general.
I si per a vostè té qualque importància el Consorci Hospitalari
de Catalunya, entitat pública, juntament amb Global Salud, era
l’empresa millor valorada d’aquest país, per la seva experiència,
a fer...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Mire, Sr. Thomàs...

EL SR. THOMÀS I MULET:

... trasllats d’hospital a hospitals nous.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

... vamos...

EL SR. THOMÀS I MULET:

I per una altra banda, el Sr. Pomar, pel que jo sé, va demanar
informe jurídic sobre la seva incompatibilitat o no i li varen
contestar que no incomplia cap nivell d’incompatibilitat, és més,
avui matí hem pogut escoltar aquí que una persona...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sr. Presidente, me gustaría que fuera interactivo porque
aquí...

EL SR. THOMÀS I MULET:

... ha estat treballant per a Fomento, Construcciones y Contratas
durant tot el temps de l’obra i actualment és qui fiscalitza...
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Mire, el señor...

EL SR. THOMÀS I MULET:

... qui fiscalitza els pagaments que li fan a la concessió. 

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sr. Presidente, por favor. 

EL SR. PRESIDENT:

Està contestada la seva pregunta. Sr. Veramendi, continuï.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

El Sr. Pomar sale contratado por Goblal Salud y por Mensor,
es más, él mismo en su currículum se anuncia como socio, es
más, en la página web de la sociedad sale, pero claro, el
conseller socialista o no quería saberlo o no lo sabía. Este señor
incurrió en graves irregularidades, este señor contrató a la
consultoría de donde venía, este señor nada más salir del
Govern de las Illes Balears recaló en una consultoría que había
contratado abanicándose con la Ley de incompatibilidades.
Vamos a otra persona...

EL SR. THOMÀS I MULET:

Això, Sr. Veramendi, és la seva interpretació...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

... vamos a... si me deja, sí, no, Sr. Thomàs, dejéme
preguntarle...

EL SR. THOMÀS I MULET:

...sí, no, però és que és la seva interpretació...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sr. Presidente, por favor. 

EL SR. THOMÀS I MULET:

... que fa afirmacions que no...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Mire, le suena...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors, senyors...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE

¿Le suena un nombre, Sr. Sánchez Plaza o también se ha
olvidado de él? Mire, al Sr. Sánchez Plaza ustedes lo
contrataron por consultorías por valor de 78.000 euros, aquí
están las facturas, y después les caería muy bien, seria muy
majo, lo nombran subdirector de Procesos de Son Espases.
Curiosamente, es la persona que de repente pasa de consultor a
cargo público y que siempre acompaña al Sr. Carretero. Se lo
preguntaremos a pesar de todo lo que ha intentado para no venir
el Sr. Carretero, se lo preguntaremos, hasta que hace poco lo
detuvo la Guardia Civil a este señor, al Sr. Sánchez Plaza. ¿Ve
usted normal que un consultor pase a cargo público y le estén
contratando por valor de 78.000 euros?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Thomàs. 

EL SR. THOMÀS I MULET:

Jo, aquest senyor, ni sé qui és.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE

O sea, ¿usted no conocía al subdirector de Procesos de Son
Espases?

EL SR. THOMÀS I MULET:

No, no el coneixia, no.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE

¿Iba poco?

EL SR. THOMÀS I MULET:

No, vull dir, jo no tenc perquè conèixer a... a l’ib-salut hi ha
14.000 empleats, eh?...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE

Sí, sí, sí...

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vull dir, un escull els càrrecs directius dels diferents
hospitals i empreses i deposita la confiança que es puguin fer els
seus equips directius. Vostè m’anomena una persona en concret,
li he de dir que no sé ni qui és.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE

Bien.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vostè demà tendrà el Sr. Carretero...
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE

Sí, no se preocupe.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... actualment és el gerent del Servei de Salut de Castella-La
Manxa...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE

Ha hecho todas las gestiones para no venir.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vostè, perdoni, crec que està ben mal informat...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE

No se preocupe.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... perquè ve cada setmana.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE

Pues, usted ya sé que ha hablado con él, pero bueno, es
igual. Pagaron ustedes a Malla de publicidad, una empresa de
publicidad, 264.000 euros, coetáneo, a meses de las elecciones,
¿no tendrá ninguna relación con su campaña electoral? Se lo
pregunto así de claro en sede parlamentaria. 

EL SR. THOMÀS I MULET:

Miri...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE

No, ¿sí o no?

EL SR. THOMÀS I MULET:

No, no...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE

Si es no, mire, me da una tranquilidad...

EL SR. THOMÀS I MULET:

Deixi’m contestar.

EL SR. PRESIDENT:

Deixi contestar, Sr. Veramendi.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Deixi contestar, el Partit Popular va adjudicar, entre d’altres
coses, un pla de comunicació d’1,3 milió d’euros, el que ha
quedat clar és que l’exconsellera Sra. Castillo va decidir, quan
no li tocava, que Over Marketing faria la campanya de publicitat
quan l’hospital encara no havia començat a estar construït. Hi
havia una determinada quantitat de doblers, que estava dins el
contracte d’adjudicació d’aquesta campanya de comunicació i
jo sé que es va fer un concurs i aquesta campanya de
comunicació, idò, vostè em diu que se li va donar a Malla, idò,
no...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE

Una parte. 

EL SR. THOMÀS I MULET:

... diré que no.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE

Mire, Sr. Thomàs, ha hecho bien en sacar el plan de
comunicación, el Partido Popular se gastó 580.000 euros, el
famoso Over Marketing que usted habla, ¿sabe quién justificó
la campaña y quién la pagó? Mire, léalo, yo se lo diré, el pago
de 580.000 euros de la etapa del PP de Over Marketing lo
pagaron ustedes en tres facturas con un informe favorable del
Sr. Pomar, gerente del ib-salut, donde decía que queda
justificada la realización, hasta aquí, y que el trabajo estaba
hecho y que por eso se pagaba, por consiguiente, usted me
certifica, me paga esta situación.

La siguiente cuantía, usted me habla de los 580, son...

(Remor de veus)

... ahora se la haré, no se preocupe, no se preocupe, no pase
pena... los siguientes 720.000 euros se lo gastó usted y no hizo
ningún concurso, usted fue dando lo que fue viendo, igual que
los 6 millones, que en realidad fueron 5,3 de la Oficina Técnica.
Usted se encuentra 6 millones de la Oficina Técnica, usted se
los pulió enteros, eh, se los pulió enteros, y de aquí salen
convenios con sindicatos, etcétera, etcétera...

EL SR. PRESIDENT:

Faci, la pregunta, Sr. Veramendi.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sí, sí... Por consiguiente...

EL SR. PRESIDENT:

Faci la pregunta.



508 CNPI Hospital Son Espases / Núm. 36 / 28 de gener de 2015 

 

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

...de esta partida técnica, de la que llama Oficina Técnica,
¿salió el convenio con los sindicatos que nos ha costado casi
90.000 euros, con UGT y Comisiones, teóricamente para vigilar
la seguridad e higiene en la obra? Que yo creo que es
competencia de un organismo público, pero si usted lo quiere...,
¿de esa partida salió ese contrato?

Se lo enseño por si tiene falta de memoria.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Falta de memòria, no en tenc. Miri, qui va adjudicar aquest
hospital amb una Oficina Tècnica, amb el seu pressupost de 6
milions va ser el Partit Popular...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Y usted se lo gastó.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... primer. Evidentment que és una despesa, és una obra
complicada i algú, si ho va posar... i perdoni, a l’hospital
d’Eivissa, exactament el mateix, eh? Vull dir, això, vostès varen
adjudicar aquest concurs amb aquesta Oficina Tècnica, una
oficina tècnica que feia feina d’assessorament. Entre altres
coses li he dit: gràcies a la seva feina va baixar la factura en 25
milions del modificat.

Evidentment, que es varen pagar unes factures, però és que
vostès varen pressupostar aquesta campanya de comunicació
d’1.300.000 euros. Si hi ha empreses que et diuen “a mi em
varen contractar i he fet aquesta feina i es demostra,
l’Administració ha de pagar”, ha de pagar...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Bien...

EL SR. THOMÀS I MULET:

El problema, el problema és que la Sra. Castillo va decidir
que ho fes Over Marketing quan no li corresponia.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Vamos a ver, mire le voy a...

EL SR. THOMÀS I MULET:

I després, tema sindicats...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

...ah, perdón, sigue...

EL SR. THOMÀS I MULET:

...tema sindicats, miri, quan nosaltres vàrem entrar ens
vàrem trobar que qui feia el seguiment del Pla d’avaluació de
riscs laborals era una empresa vinculada a l’arquitecte, la qual
cosa no ens va semblar correcte...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Y por eso se lo dieron a dos sindicatos, con un contrato de
colaboración de...

EL SR. THOMÀS I MULET:

...vol que contesti jo?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

...es que está aquí.

EL SR. THOMÀS I MULET:

No, esperi...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Venga.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... jo li contestaré. Aleshores, no ens va semblar correcte i es
va fer un conveni, evidentment amb aquests dos hospitals, que
evidentment varen fer la seva feina de visites, d’informes,
perquè la seva funció era un pla de prevenció de risc laboral. 

Vostè ha dit un comentari absolutament despectiu i el vull
corregir...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...no, no, no, va dir que “no ha servido para nada”, ho acaba
de dir. Miri, li vull recordar que en tema de prevenció de riscos
laborals, Son Espases, més de 1.000 persones treballant durant
tres anys, només un mort, el guàrdia de seguretat amb el cap de
fibló i l’únic incident destacat és un fet que no té res a veure...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Mire, si me permite...

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, Sr. Veramendi.
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EL SR. THOMÀS I MULET:

Deixi’m que li contesti...paga...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Es que lleva una hora contestando la pregunta...

EL SR. PRESIDENT:

És que entenc que la pregunta que li ha fet el diputat, ja està
contestada.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Ya está contestada.

EL SR. THOMÀS I MULET:

No, no.... paga la concessionària...

EL SR. PRESIDENT:

La pregunta que li fa el diputat, ha estat suficientment
contestada... 

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Mire,...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Veramendi, té la paraula.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sr. Veramendi, paga la concessionària...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Pues entonces...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Veramendi, té la paraula.

Sr. Thomàs, per favor.

Sr. Veramendi, té la paraula.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Entonces es mejor dárselo a dos sindicatos que a un
organismo oficial de seguridad e higiene, ¿es logico, no?; es su
mentalidad, ustedes son los defensores de lo público, tanto lo
público que al final se lo dan a los sindicatos. 

Mire, usted convirtió al ib-salut en financiador de la
concesionaria, sí, sí, usted y su equipo. Usted firmó una...
ustedes firmaron una cláusula, punto 23 del modificado en que
el ib-salut se pone el compromiso de poner a disposición de la
concesionaria 200.000 euros anuales -200.000 euros anuales,
efectivamente-, en base a los acuerdos se compromete a poner

a disposición de la concesionaria la cantidad máxima de
200.000 euros anuales, constantes 2006 indexados, de tal
manera que la concesionaria decidirá si quiere hacer uso o no.
O sea, teniendo problemas de pago a proveedores, teniendo
problemas de pago de nóminas que sabemos cómo pagó la
última nómina, que dicen que hasta la pagó el Corte Inglés, pero
bueno, finalmente, usted convierte una administración pública
en financiadora de una empresa concesionaria, es el mundo al
revés ...

EL SR. PRESIDENT:

Faci la pregunta, Sr. Veramendi.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Me puede justificar cómo se convierte... cómo nos
convierte a todos los ciudadanos de Baleares en financiadores
de la concesionaria?

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sí, crec que el Sr. Feced ja li ha contestat avui matí, això era
per cobrir...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no (...)

EL SR. THOMÀS I MULET:

Em deixa contestar? Això era per cobrir saldos negatius de
la concessionària perquè, al reequilibri econòmic financer, la
concessionària no hi arribava, i es va posar aquesta clàusula per
si era necessari. I això, venc a dir i hem de saber que el mateix
fet, l’actual administració de la Conselleria de Salut, dins el
modificat d’Eivissa ha fet el mateix, simplement amb una
diferència, que no parlam de 200.000 euros, parlam de 5 milions
d’euros.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Incluso, su devolución, establecieron que no fuera ni
siquiera preferente, primero devolver a los bancos, a todo el
mundo y al ib-salut, mira, ya se lo devolveremos cuando... Esto
es un contrato leonino a todas luces para la Administración, es
que es un escándalo.

Mire, una vez que decidió el traslado del hospital de Son
Espases, hacia Son Espases, ustedes se gastaron la friolera de
306.000...

¿Está bien la Sra. Vicepresidenta?

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, Sr. Veramendi, continuï, per favor.
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Una vez decidido el traslado del hospital de Son Dureta al
hospital de Son Espases, ustedes se gastan la friolera de 306.000
euros en alquilar y acondicionar un piso, a dedo, se ve que se
fue de API, en Sa Teulera, para unos departamentos que se
tenían que ir a Son Espases, y se gastó 195.000 euros en
remodelarlo y al cabo de un tiempo lo deja. No sé..., esto
llámandolo previsión, ¿cómo me justifica usted gastarse 50
millones de las antiguas pesetas en un piso que iban a abandonar
en nada,...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Thomàs.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

...que ya se iban a Son Dureta.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Supòs que en aquell moment el director gerent de l’hospital,
si fos Son Dureta o Son Espases, necessitava un espai físic que
en aquell moment no anava.. a tenir i va decidir i prendre
aquesta decisió. Jo, és l’únic que li puc dir.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Veramendi, Sr. Veramendi, se li acaba el temps, faci una
pregunta més.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Bueno, como mañana viene el Sr. Carretero, el Sr. Pomar,
viene su staff, veremos ese sobrecoste que usted sigue negando.

Yo le hago una pregunta, si el ib-salut le certifica el
sobrecoste, ¿qué hará usted, dimitirá o qué hará? Ese que niega.
Sólo le hago esa pregunta: ¿si el ib-salut le certifica ese
sobrecoste, que ya está prácticamente valorado aquí, usted se
compromete a dimitir o a qué se compromete? Porque hoy lo ha
negado...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor!...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

...veinte veces!

EL SR. PRESIDENT:

...deman un respecte, no sé què els fa..., no sé què els fa
tanta gràcia, és que no ho sé!

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

No sé què els fa tanta gràcia. Respectin el torn d’intervenció
del Sr. Diputat, no se’n riguin, que a vostès ... tothom els
respecte. 

Sr. Veramendi, continuï la seva intervenció, per favor.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Usted no pagó las entradas del partido del Madrid, no? Lo
digo porque hay quien pregunta quien pagó las entradas, yo eso
no se lo pregunté.

Mire, Sr. Thomàs, si el ib-salut o el Servicio de Salut le
certifica ese sobrecoste tal como está, alguna medida tendrá que
adoptar usted, porque ha faltado a la verdad en comisión
parlamentaria, en comisión de investigación y en sede
parlamentaria, 280 millones, fue el pufo que ustedes dejaron a
esta comunidad.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Idò, dir que la seva veritat no és la que a mi m’han contat, no
és la veritat que és a l’acord de novació i al contracte de
modificació. Hem pogut escoltar el Sr. Feced, avui mati, que ha
catalogat la inversió en obra nova i en equipaments i el
manteniment dels serveis clínics no assistencials amb aquesta
xifra de 69 milions; és el que sempre ha defensat l’Oficina
Tècnica; és el que sempre ha acceptat Intervenció i és el que
sempre ha acceptat l’Advocacia de la comunitat autònoma.

Vostè, li ho torn a dir, fa més de tres anys que he demanat
aquest document, fa pocs dies hem tengut la comunicació del
Govern que diu que això no existeix, demà vostè tendrà
l’oportunitat de tenir al Sr. Pomar, al Sr. Carretero, al Sr.
Palomino, els pot fer aquestes preguntes, però li torn a dir que
vostès varen negar la presència aquí de persones com el Sr.
Tutxó, el Sr. De Antonio, el Sr. Delgado o el Sr. Ahicart, els
quals són part d’aquest assessorament econòmic, financer i
jurídic d’aquest contracte de modificat. 

Per tant, jo no he de posar en dubte l’honorabilitat i la
capacitat tècnica de totes aquestes persones, i la veritat que jo
cont l’any 2010 és exactament la mateixa...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Yo, la pregunta era otra, Sr. Presidente.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...la mateixa que estic contant ara, el Partit Popular fa cinc anys
que té aquesta documentació.
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Muchas gracias, Sr. Thomàs.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs; gràcies, Sr. Veramendi. 

Per acabar aquesta comissió, agraïm la presència de Vicenç
Thomàs i Mulet, la seva compareixença.

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