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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió
d’avui i demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, Sr. President, Conxa Obrador substitueix Pilar Costa.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, David Abril substitueix Fina Santiago.

Compareixença de la Sra. Josefina Santiago i
Rodríguez.

EL SR. PRESIDENT:

L’ordre del dia d’aquesta sessió consisteix en la
compareixença de la Sra. Fina Santiago Rodríguez, solAlicitada
per aquesta comissió no permanent d’investigació, a qui donam
la benvinguda.

El procediment 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 cada un d’aquests torns
el o la portaveu respectiu podrà anar formulant les preguntes o
observacions al compareixent que consideri oportunes, el qual
les anirà contestant un cop hagin estat formulades.

Els grups parlamentaris, d’acord amb l’article 80 del
Reglament de les Illes Balears, 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, la intimitat de les
persones, 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 la compareixent, la Sra. Fina Santiago
Rodríguez, haurà de tenir present el que disposa el punt 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 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, l’Hble. Sr.
Antoni Diéguez, per un temps màxim de vint minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sra. Santiago, le quería
preguntar, con relación al proceso de selección de los solares y
adjudicación de la obra para la construcción del Hospital
universitario de Son Espases, cuando se llevó a cabo todo este
procedimiento ¿qué cargo tenía?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Cap càrrec, tenia, cap càrrec polític, tenia. Feia feina..., crec
que l’any a què vostè es refereix és l’any 2006, feia feina com
a funcionària al Servei de Menors.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Ningún cargo? Se lo pregunto porque, como he oído decir
al Grupo Parlamentario Popular que el Sr. Sansaloni no tiene
que venir porque no tenía ningún cargo, no sé, si a lo mejor era
una cosa selectiva esto de los cargos.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No, jo no era a la Universitat però feia feina a una altra
banda.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muy bien. No hay ninguna pregunta más en este primer
turno.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. A continuació correspon la
intervenció del Grup Parlamentari MÉS. Té la paraula l’Hble.
Sr. David Abril, per un temps, també, de vint minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a totes i a totes. Sra. Santiago, volem agrair-li la
seva compareixença, i dir que crec que això d’avui és el més
surrealista que m’ha tocat fer en aquest parlament fins a la data,
i miri que he fet coses estranyes, eh? Volem agrair-li la
compareixença, però sobretot la iniciativa que va tenir en nom
del nostre grup parlamentari perquè es fes una comissió
d’investigació sobre Son Espases, un dels casos de
malbaratament de recursos públics que hi ha hagut a la història
democràtica d’aquesta comunitat, perquè es pugui aclarir la
veritat, que per això es fan comissions d’investigació, i també
perquè entre tots i totes puguem fer memòria, que és la millor
manera d’evitar que es puguin fer desastres com aquests o que
desastres com aquests es puguin tornar a repetir. Per tant
doblement gràcies per ser aquí i per la iniciativa de tot el que
hem pogut viure, sentir i escoltar aquí en aquestes darreres
setmanes.

Passem a les preguntes. Ja ho varen fer ahir el Sr. Antich, el
Sr. Thomàs i el Sr. Vicens, però ens podria explicar quina és la
seva versió de la gestió que es va fer des del pacte i des del
Consell de Govern de la paralització de les obres de Son
Espases?
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Sr. Abril. Bé, hi havia un acord polític, com es va
ahir reflectir, a més era un acord públic, un acord polític de
govern, en què uns dels punts era la paralització parcial de les
obres de Son Espases mentre s’estudiava una possible
paralització definitiva.

L’agost de 2006, de 2007, el Consell de Govern dóna l’ordre
a l’ib-salut perquè en base a tota una situació concreta que hi
havia en relació amb l’expedient de Son Espases ordenàs la
paralització parcial perquè era l’òrgan de contracte. Aquesta
situació especial és que hi havia diversos processos judicials en
relació amb Son Espases, hi havia una petició per part d’un dels
licitadors d’una suspensió cautelar del contracte en concret, hi
havia diversos temes urbanístics de caràcter judicial, hi havia
després tota una problemàtica arqueològica que havia fet que
s’aturés parcialment les obres de Son Espases i que hi havia tot
un conflicte arqueològic; hi havia també problemes de caràcter
hidrològic que es varen accentuar precisament amb una gran
tempesta que es va produir en aquells moments, i amb això l’ib-
salut va ordenar la paralització parcial.

Mentre duraven aquests dos mesos de paralització parcial el
que hi va haver varen ser converses polítiques, reunions
polítiques per intentar arribar a una possible paralització ja
definitiva de Son Espases. Això també estava dins l’acord de
govern, que mentre hi hagués aquesta paralització parcial
s’estudiés la possibilitat d’aquesta paralització definitiva. Hi va
haver diverses reunions, jo no vaig assistir a totes per problemes
d’agenda, però sí que vaig assistir crec que a tres, i en aquestes
tres el que li puc dir és que es hi eren presents representants
polítics del consell, representants polítics de l’ajuntament i
representants polítics del Govern per intentar veure les
possibilitats de paralització ja definitiva. En aquelles reunions
també hi havia un representant del departament jurídic del
Govern de les Illes Balears perquè a mesura que hi hagués
propostes polítiques es valorassin jurídicament, a veure si eren
possibles.

Es varen manejar tot tipus d’opcions: des de traslladar
l’edifici o el projecte arquitectònic a unes altres parcelAles; de
fet el representant polític de l’ajuntament va entregar dues
parcelAles que complien amb els requisits que necessitava o que
havia tenir Son Espases; això no va ser possible perquè
suposaria que els altres licitadors podrien, diguem, posar una
denúncia en aquest sentit. Es va mirar també la possibilitat de
posar un nou concurs, a veure si a través de documents que
s’estaven en aquell moment investigant, aspectes arqueològics
o aspectes hidrològics, ho poguessin justificar. Els tècnics de
patrimoni i els tècnics de medi ambient varen dir que l’espai no
era l’adequat, que l’espai efectivament hi havia restes
arqueològiques importants, però que no era suficient argument
per aturar-les. I després hi havia el problema de les
indemnitzacions, que en el més petit dels casos crec que eren
uns 80 milions, i en el més gros podien ser entre els 130 i els
135 milions.

El cas és que es va estudiar tot això i en un moment
determinat, quan ja havien passat quasi els dos mesos, es va
prendre la decisió política, com ahir va explicar l’expresident
Antich, que s’optà, el president i..., per continuar amb les obres.

Jo crec que no és cap secret el que hem dit avui, és als
mitjans de comunicació, que el BLOC sempre es va manifestar
en contra d’aquesta decisió política.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Gràcies. Ahir el Grup Popular va insistir en una espècie
d’intercanvi de cromos entre el BLOC i el Partit Socialista,
acceptant uns Son Espases a canvi de la Llei 4/2008. Està
d’acord amb aquest argument?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No era competència de la meva gestió, però el que li puc dir
és que a totes les reunions polítiques a què vaig assistir mai no
es va expressar que hi hagués un canvi de..., de mantenir una
certa prudència en temes de Son Espases per canviar-ho per
unes altres zones, uns altres terrenys. Això mai no es va produir.
De fet el que es va protegir varen ser les parcelAles que envolten
Son Espases perquè allà és una àrea de creixement urbanístic,
i un dels compromisos també va ser protegir tota aquella zona,
que durant aquestes compareixences o durant aquesta comissió
d’investigació s’ha vist de forma molt clara que hi havia una
pressió urbanística i hi havia ja intencions de determinats
constructors per poder construir als voltants. L’única opció era
protegir-ho a través d’aquesta llei, que es desenvolupava, o que
s’elaborava, o que es negociava en aquell moment, vull dir que
també va ser l’oportunitat de poder-ho fer.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

De fet la Llei 4/2008 ja figurava dins el pacte de
governabilitat, és cert.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

I també ahir el president Antich també ho va mencionar: era
un dels acords del pacte elaborar per caràcter d’urgència aquesta
llei de protecció de territori, que actualment continua en vigor.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Ahir el Sr. Antich va dir que la decisió inicial de paralitzar
les obres va ser del Consell de Govern, però que llavors va ser
l’ib-salut que en va assumir la continuïtat després de tot el que
vostè ha explicat en la primera pregunta que li he fet avui. Si
aquesta decisió s’hagués duit a votació en el Consell de Govern,
vostè què hauria fet?
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Els tres consellers del BLOC en aquell moment haguéssim
votat que no a Son Espases; el que passa és que no va ser
necessari dur-ho al Consell de Govern perquè l’òrgan de
contractació era l’Ib-salut i bastava que fos l’Ib-salut que
prengués la decisió d’aixecar aquesta paralització i continuar
amb les obres. Si s’hagués duit al Consell de Govern els tres
consellers del BLOC haguéssim votat que no, i hi hagués hagut
un acta en què no s’hagués pres una decisió per unanimitat.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Gràcies. La darrera pregunta que li faig d’aquest torn: vostè
que ha estat o ha dedicat molts d’anys de la seva activitat
professional dins l’administració pública i també des de càrrecs
de responsabilitat política i de gestió, ha conegut cap cas similar
pel que fa a l’alteració del procediment administratiu en com va
ser o com ha estat, i com s’ha vist en aquesta comissió
d’investigació, la gestació de la construcció de l’Hospital de
Son Espases?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Des de la meva experiència política en gestió com a
funcionària, mai no m’han citat per anar a una mesa de
contractació. El que li puc dir des de la meva experiència de
gestió política, com a directora de Serveis Socials o com a
consellera, és que una mesa de vuit membres amb sis polítics
mai no la vàrem gestionar així nosaltres, la majoria eren
funcionaris, que pens que és el que ha de ser. Jo crec que està
absolutament viciat des del principi aquest procés, no només per
la incompatibilitat d’un funcionari, que va iniciar el
procediment administratiu o l’expedient administratiu, sinó en
el cas que una adjudicació tan important com Son Espases, a
una mesa de contractació de vuit sis eren polítics. Per tant
qualsevol suggeriment d’una consellera s’entenia com una
ordre.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

D’acord, moltes gràcies, Sra. Santiago.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. David Abril. I abans de passar a la
intervenció del Grup Parlamentari Popular he de demanar si, Sr.
Veramendi, si considera que hem de suspendre per un minut. Es
troba bé? Molt bé...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Me sangra la nariz pero no pasa nada.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, continuam, idò. Molt bé, moltes gràcies, Sr. Abril,
i a continuació és el torn del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Carlos Veramendi, per un temps de
vint minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Buenos días, Sra. Santiago. Dos
cuestiones previas, porque llegas a oír aquí cualquier cosa. Yo,
hablando del Sr. Sansaloni, el Sr. Sansaloni el primer cargo
público lo tuvo en junio de 2011, ¡junio de 2011! Era estudiante
de farmacia en esa época, por consiguiente ajeno al objecto de
esta comisión. Y llega un momento en que es tal el esperpento
que se da la bienvenida a un expresidente del Gobierno diciendo
que es el primero que comparece sin estar imputado. Yo..., la
mentira es corta: la Sra. Cirer fue la primera política que
compareció aquí también sin estar imputada. Pero bueno, no
pasa nada, esto son gajes de intentar hacer de palmero al que
viene.

Mire, tras la comparecencia de ayer del Sr. Antich no
aclarando nada -nos lo imaginábamos-, tirando balones fuera, tú
más, con bromas fáciles y ji ji, ja ja, bueno, quedó patente lo
que sabíamos, cómo se gestionó esta comunidad autónoma. No
sabía ni quién era su gerente del ib-salut, ni quién era éste, ni lo
que se había pagado, ni lo que se había hecho y tal. Bueno. En
primer lugar intentó enmascarar que fue el Consell de Govern
el que instó la paralización de las obras; está claro en el acta
diga lo que diga el Sr. Antich, diga lo que diga, el acta es muy
clara.

Luego estos dos meses que nos costaron a los ciudadanos de
Baleares 1,3 millones de euros. Un matiz, un matiz porque veo
que lo repiten y creo que tienen un error, no digo que falten a la
verdad, no quiero llegar a ello, pero les recuerdo que la
paralización fue en el verano de 2007, y las famosas
circunstancias meteorológicas extremas fueron el 4 de octubre
de 2007; por consiguiente la única tormenta que hubo aquel día
fue entre ustedes, meteorológica no había ninguna, fue tormenta
política, porque faltaban todavía tres meses para la famosa
tormenta que motivó lo que motivó. Se lo digo, Sra. Santiago,
porque usted ha repetido el mantra de la tormenta, pero el
mantra de la tormenta llega hasta donde llega.

Bueno, hablan de que les costaría no haberlo hecho. La
realidad es que no se buscó ninguna alternativa, la realidad, los
papeles que hay en el gobierno, no hay ninguna alternativa. El
Sr. Antich empezó a citar fincas, no sé, pues porque se le
ocurriría. Yo siempre me gusta leer la información de los
medios, y le voy a leer una; dice: “Para que se entienda mejor
lo que está pasando basta mirar a octubre de 2007, cuando el
govern del pacto decide continuar las obras del Hospital de Son
Espases. MÉS acabó asumiendo la decisión que correspondía al
PSOE, pero a cambio de no urbanizar Ses Fontanelles”; ahora
Ses Fontanelles se están urbanizando. Esto es un periódico de
ahora, ¿eh?, quiero decir, y no es que sea dudoso de ser pro
Partido Popular ni ninguna circunstancia de ello.

Ya en su momento salió. Ahora ha entrado una defensa de
algún portavoz intentando contestar más al Partido Popular que
intentando sacar conclusiones. Luego vinieron los corazones
partidos al alimón del Sr. Antich i de la Sra. Armengol; no sé
usted como tenía el corazón.



CNPI Hospital Son Espases / Núm. 37 / 29 de gener de 2015 517

 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Veramendi, passi a la pregunta, per favor, (...).

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Voy a ello, voy a ello. Ayer se nos quiso hacer creer que
ningún conseller de este gobierno estaba contento con Son
Espases. Había uno, que está aquí, por cierto, que estaba
entusiasmado con el hospital. Yo -ya se lo ha preguntado el Sr.
Abril- le quería preguntar qué pasó estos dos meses de parón
desde el punto de vista político para que, según ustedes a
desgana, iniciaran las obras. Supongo que no tendrá que
ampliarme nada más que lo que le ha dicho al Sr. Abril. ¿Quiere
ampliar algo más?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Si em deixa, sí.

(Rialles)

Jo, Sr. Veramendi, si vostè hagués deixat parlar el Sr. Antich
potser s’hagués informat de coses que hagués pogut dir.
Efectivament, la tempesta va succeir quasi dos dies abans que
es prengués la decisió de continuar amb les obres de Son
Espases, però era un exemple que allà hi havia problemes
hidrològics, es va inundar pràcticament part de l’obra, i allà hi
havia problemes en el sentit que hi havia baixades de torrents,
i això és el que s’estava estudiant. Independentment del dia que
succeís la tempesta a què vostè es refereix va quedar demostrat
que hi havia greus problemes d’inundació, i de fet a rel
d’aquesta tempesta es va haver de modificar aquella situació.

No hi ha inici de recerca oficial administrativa de locals
perquè no hi va haver un inici administratiu. Si l’acord polític
hagués estat que es paralitzava definitivament Son Espases i que
es traslladava Son Espases a un altre espai, allà hagués
començat un expedient administratiu amb la solAlicitud als
tècnics d’urbanisme perquè ens donassin uns altres terrenys.
Allà es va fer una recerca de caràcter polític i es varen donar dos
noms, que jo he apuntat...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Perdone que le interrumpa, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Perdoni?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Que no quiero interrumpirle, pero ¿qué es una búsqueda
política de solares?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Idò en aquest cas concret el regidor d’urbanisme, el Sr.
Eberhard Grosske, va...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

El Sr. Grosske no era regidor de urbanismo.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Perdoni, un regidor -té tota la raó- un regidor del BLOC en
aquell moment a l’Ajuntament de Palma...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sólo estaba el Sr. Grosske de regidor, lo otro era la Sra.
Nanda Ramon, que creo que es una mujer.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Bé, idò el Sr. Eberhard Grosske, i així no m’agafarà...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

El Sr. Eberhard Grosske era teniente de alcalde de Bienestar
Social. La regidora de urbanismo es la Sra. Calvo, que vendrá
la semana que viene o la otra.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Idò el Sr. Eberhard Grosske, que vostè coneix tan bé, va
demanar a l’ajuntament que donàs informació de parcelAles que
poguessin tenir les característiques.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Eso no existe en el ayuntamiento.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Bé, idò ell ho va aconseguir, i va dur...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Qué consiguió?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Eh?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Qué consiguió?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Va aconseguir plànols de parcelAles que tenguessin les
característiques de Son Espases, i jo...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Él, como miembro del equipo de gobierno, sin petición?
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No sé com ho va aconseguir, jo no hi era.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Es que yo era regidor en aquellos momentos. Por eso (...).

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Idò, ho va dur i va dir “aquestes parcelAles tenen aquestes
característiques”. El que passa és que no es va iniciar el
procediment administratiu perquè l’acord polític no va ser un
trasllat de l’edifici o de l’hospital, i per tant no hi ha inici
administratiu; hi havia un debat polític, i els debats polítics no
es registren administrativament, que és el que vostè està
solAlicitant.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No hay...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

I en relació amb si vull ampliar, jo crec que si vostè no fa
cap pregunta concreta jo crec que he explicat políticament el
debat que es va produir.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Vale. Mire, en el ayuntamiento no existe ningún expediente
de esos que usted habla. El Sr. Grosske lo único que hacía es, en
su blog, decir que el gobierno estaba buscando solares, y usted
dice que ahora lo buscaba el Sr. Grosske. Conclusión, Sra.
Santiago: no lo buscaba nadie, nadie. Vendrá la regidora de
urbanismo, Sra. Calvo, vendrá la señora de urbanismo, porque
la Sra. Calvo le recuerdo que durante un año y nueve meses
quiso asumir urbanismo, por eso viene, no como alcaldesa de
Palma sólo.

Y me parece lamentable que repitan el mantra de la
tormenta; cuando pararon era verano y faltaban tres meses para
la tormenta. Ustedes pararon con tormenta, sin tormenta y tal,
no son ustedes tan pitonisos para saber que tres meses después
iba a haber una tormenta; ustedes pararon porque evidentemente
se habían manifestado con la pancarta y después les
correspondía.

Mire, y agradezco lo que me ha dicho del Sr. Grosske
porque creo que es importante saber cómo actuaba ese govern.
Usted le dice al Sr. Grosske que busque...

(Remor de veus)

No, no alguien le dijo... El Sr. Grosske no buscaba nada, era
el teniente de alcalde de Bienestar Social y lo tuvimos que
aguantar cuatro años. Se lo digo porque no consta en el
ayuntamiento ninguna petición de ese tipo. Y si él tuvo planos,
tendrá que darnos explicaciones de por qué tuvo planos, pero le
puedo garantizar que los planos en el ayuntamiento los
regidores los pedimos por escrito. Y eso no consta.

Voy a la pregunta, ¿sigue sosteniendo entonces que no hubo
ningún tipo de compensación o negociación entre sus partidos,
a pesar de que la prensa en su momento, que no creo que esté
tan mal informada y de ahora, lo recogía?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No digo que usted participara, digo que participara gente...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No, no, no, i a més ahir li ho va explicar molt bé
l’exconseller Vicens, no hi va haver negociacions polítiques en
aquest sentit..., jo hi vaig participar i estava pràcticament a totes
les negociacions polítiques en aquest sentit i no hi va haver
cap... A més, li ho va dir el Sr. Vicens, ell sí que va estar present
des del principi al final. No hi va haver cap canvi en relació amb
la protecció de Son Espases...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

La prensa se lo inventó de aquel momento y ahora.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No sé si s’ho va inventar la premsa. Si vostè també fa tant de
cas a la premsa...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no hago caso, le pregunto lo que sabe.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Jo li dic que la premsa, si va a l’estiu de 2007, veurà com
explica que en aquest cas el regidor Eberhard Grosske, va dur
la possibilitat que per la zona de Son Hugo, Son Pons i la
carretera de Puigpunyent hi cabia també un solar com era el de
Son Espases. I si vostè insisteix en el tema d’aquest possible
canvi de protecció, li dic que no, que políticament no es va
negociar.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Le insisto y no quiero decirle que falte a la verdad...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No, no falt a la veritat...
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sra. Santiago, el Sr. Grosske lo único que hacía es inundar
su blog diciendo “el Govern nos está buscando alternativas”. Le
puedo traer los pantallazos de su blog, pero usted dice que decía
que buscaba. El no buscaba nada, veo que buscaba el Govern,
buscaba el ayuntamiento, el único que puede buscar
alternativas, como se hizo con el Gobierno del Partido Popular,
es el Ayuntamiento de Palma, que tiene los datos catastrales y
urbanísticos. Si el Govern lo buscó o no lo buscó, es una
situación irregular.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sr. Veramendi, si no els va cercar, els va trobar, perquè va
dur papers, plànols de Son Hugo, de Son Pons i de la carretera
de Puigpunyent que eren plànols...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿A dónde los trajo?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

A les reunions que li he explicat en detall abans...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Políticas?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Entonces hubo reuniones políticas...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, li ho he explicat abans..., sí

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Vale. Yo le he preguntado, ¿hubo algún tipo de
compensación, negociación? Y me dice que no...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Hi va haver reunions polítiques per intentar la paralització
definitiva de Son Espases. Reunions polítiques per canvi de
protecció de territori no n’hi va haver, que jo conegui. I ahir el
Sr. Vicens, que sí duia la gestió de la llei a la qual vostè fa
menció, li va explicar de forma molt clara i molt contundent,
que no hi va haver cap tipus d’acord polític.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Y de repente les dio la luz y decidieron seguir Son
Espases?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Li ho va explicar també el Sr. Antich, va prendre la decisió
de continuar a Son Espases...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, digo el BLOC, yo le estoy preguntando a usted.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

El BLOC va manifestar sempre i si vostè agafa una
compareixença que vostè va mencionar ahir de l’any 2010, on
el Sr. Antoni Alorda, expressa també que Son Espases mai
s’hauria d’haver construït allà i que el BLOC sempre s’hi va
manifestar en contra. I com també molt bé li va dir el Sr. Vicens
ahir, una vegada presa aquesta decisió política de continuar, el
que no varen fer els consellers del BLOC, ni cap director, va ser
boicotejar la construcció de Son Espases des del Govern. Això
èticament ens pareixeria...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Boicotear?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, posar entrebancs perquè es construís Son Espases. No
vàrem posar cap entrebanc, una vegada presa la decisió política.
El debat es va produir abans.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Por cierto, ahora que me habla del Sr. Alorda, se lo saco a
colación de Son Espases, en su intervención parlamentaria, en
el Diario de Sesiones dice, a petición del Partido Popular de que
se fiscalizaran las cuentas de la obra, literal: “no es necesario
fiscalizar, -ustedes estaban a la defensa-, las obras ya que
supone más burocracia”. Estaban implicados hasta las trancas
con Son Espases, estaban implicados hasta las trancas en la
defensa del (...). Hagan la parodia que nos quieran hacer.
Juntaron todos ustedes esfuerzos, con más corazones partidos o
menos corazones partidos, o menos malestar, yo entiendo la
postura de su grupo, pero la realidad es muy diferente. 

Me reservo el siguiente turno Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Veramendi. Per continuar el segon torn,
correspon la intervenció del Grup Parlamentari Socialista Hble.
Sr. Diéguez, pel temps restant que són dinou minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. ¿Sabe, Sra. Santiago, quién está
negociando un modificado de 130 millones de euros para el
Hospital de Son Espases?
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Sabe si puede ser que la conselleria en la actualidad haya
abierto una vía de negociación para hacer un modificado en el
que la concesionaria pide 130 millones para...?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Tenc la informació de la premsa.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Según la información que apareció en la prensa, ¿qué
conselleria sería la responsable de esa negociación?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

La Conselleria de Salut.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

El Sr. Sansaloni, el que no puede venir.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sembla que no els han deixat venir...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No lo entiendo, 130 millones no puede venir. Y un aperitivo
carpentesco motivó ayer preguntas en esta comisión. No sé, no
sé por qué nos preocupamos. 

Sabe que hubo un acuerdo político, ya se nos dijo aquí, para
que en un mismo pleno se vieran en el Consell de Mallorca Son
Espases y Can Domenge. ¿Qué le sugiere esa circunstancia que
en el mismo día se aprobaran los dos chanchullos, vamos, para
decirlo claramente?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Jo quan estava asseguda allà vaig fer la pregunta
precisament al Sr. Vicens, que en aquell moment era conseller
d’UM, li vaig demanar expressament a veure si la nostra
hipòtesi política era que s’havia duit Son Espases i Can
Domenge perquè entre el PP i UM hi havia hagut un acord
d’intercanvi d’aquests dos terrenys, amb els interessos que tenia
cada un dels partits, el PP a Son Espases i UM a Can Domenge.
I el Sr. Vicens va dir que sí, que ell pensava que sí, que s’havia
fet aquest intercanvi, que ell no hi havia participat, però sabia
que els presidents de cada formació política s’havien posat
d’acord.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Y hay alguien aquí que participara en ese pacto, por lo
menos votando a favor de esa decisión?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Actualment hi ha parlamentaris que en aquell moment eren
al consell.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Quiénes eran los que estaban a favor de ese intercambio?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Jo ara no ho record, com vostè sap i vostè ho ha dit, jo no
estava a primera línea de la política, estava de funcionària. Però
per exemple, record el Sr. Fernando Rubio que en aquest
moment és aquí, crec que estava en el consell, no sé si
m’equivoc. Hi havia parlamentaris actuals en el consell i a
l’ajuntament.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Sabe por qué no viene nadie de los que estuvieron en ese
acuerdo en esta comisión de investigación?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Perquè vostès no varen voler pactar el programa amb els dos
grups que varen pactar el programa de la comissió...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats per favor, una mica d’ordre.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Sabe quién votó en contra de esas comparecencias?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Aquí hi va haver dos programes que es varen presentar sense
cap tipus d’acord, ... se’n varen presentar tres: el del Partit
Socialista, el de MÉS i el del Partit Popular. Cada un va
presentar el seu. Aquí a una de les reunions de la Comissió
d’Investigació de Son Espases, es varen aprovar dos programes,
el de MÉS i el del Partit Popular. Hi va haver intents per
incorporar el programa del Partit Socialista, negociant amb
representants del Partit Socialista i no va ser possible.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Quién votó en contra de que vinieran estas personas?
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Els programes per separat, que jo recordi, el Partit Popular
va votar el programa de MÉS i va votar el programa del Partit
Popular. MÉS va votar el programa del Partit Socialista, de
MÉS i del Partit Popular. I el del Partit Socialista el varen votar
MÉS i el Partit Socialista. I el programa del Partit Socialista no
el va votar el PP.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Claro, por eso no están aquí. 

Yendo otra vez a la suspensión de las obras de Son Espases,
¿hubo algún informe técnico o jurídico que dijera que se podía
resolver el contrato por el que se adjudicó Son Espases sin
ningún tipo de indemnización? Si hubo algún informe técnico,
jurídico hecho por la administración autonómica, en el que se
dijera “el contrato de la adjudicación de las obras de Son
Espases se puede resolver sin indemnización alguna”?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

En caso de resolverlo, había que pagar indemnizaciones,
creo que nos dijo el presidente Sr. Antich, creo que nos dijo que
eran más de 135 millones, más el lucro cesante. Esto es lo que
hubiera costado.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

En aquestes reunions polítiques es feien tot tipus de
valoracions i es demanaven informes de caràcter tècnic. Jo
record que un d’ells parlava que possibles imdemnitzacions en
diferents situacions, que anaven de 80 milions, crec recordar,
fins a 135 milions, només d’indemnitzacions, després hi podia
haver altres elements que augmentassin aquesta quota.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Puede que influyera eso en decidir continuar Son Espases?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sens dubte, va ser un element central de la decisió, la
indemnització que s’havia de pagar.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No hay ninguna pregunta más.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. A continuació correspon el torn
al Grup Parlamentari MÉS, per part del seu portaveu Sr. David
Abril, per un temps màxim de dotze minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Només li faig una darrera pregunta, Sra. Santiago. Més enllà
de tots els sobrecosts acumulats de l’Hospital de Son Espases,
però molt especialment amb les factures que vostè mateixa en
la seva tasca de control parlamentari en el Govern, ha tret a
colAlació, per exemple pagar 1.000 euros per canviar un endoll
i davant la manca de resposta, el buit absolut i el presumpte
desconeixement que va manifestar l’altre dia el responsable de
Dragados, que és el màxim responsable de la gestió de tot això,
no troba que el govern actual tendria motius per revisar o
replantejar el contracte amb la concessionària de Son Espases?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Bé, de fet nosaltres presentam una proposició no de llei allà
on demanam precisament allò que vostè ha expressat. En aquest
país s’han modificat lleis, s’han modificat constitucions, s’han
fet moltes coses en relació amb la crisi. I davant una situació...,
ahir jo crec que va quedar molt evident que el gerent en aquest
moment de la concessionària de Son Espases no va donar
explicacions clares d’allò que és clarament un sobrecost
d’aquestes factures, crec que s’ha de fer una revisió del
contracte. No és una situació d’ilAlegalitat perquè està en el
contracte, però sí és una situació d’abús que es manté. I, per
tant, s’hauria de revisar, s’haurien de posar clàusules com
l’entrega de factures, pressuposts, o el mateix ib-salut cercàs
pressuposts d’altres empreses davant aquestes propostes que
sempre prèviament a la factura va acompanyat d’un pressupost,
perquè el que està clar és que som davant un abús de
sobrefacturació.

S’ha modificat la Constitució, es pot modificar un contracte
o renegociar un contracte, sens dubte.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Gràcies, Sra. Santiago. No tenim més preguntes, però si vol
aprofitar tot el que em sobra de temps per dir tot el que trobi que
tal vegada no li hagin demanat, sense les interrupcions que li
farà el portaveu del Grup Popular, ho pot fer.

Moltes gràcies.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

En principi he contestat més o manco tot allò que se m’ha
demanat fins ara de forma més o manco tranquilAla i educada.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Gràcies, Sra. Santiago. A
continuació correspon el torn del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula el seu portaveu l’Hble. Sr. Carlos Veramendi, per un
temps màxim de vuit minuts.
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Presidente. Usted era miembro del Govern de la
pasada legislatura, ¿sabe cuándo entró en el Govern, que usted
era consellera, la reclamación que citan de la concesionaria que
reclamaba estos 139 millones?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No, no ho record.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Pues yo se lo diré, el 13 de mayo del 2011. Sra. Santiago,
¿quién era conseller el 13 de mayo del 2011?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

El Sr. Thomàs.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

El Sr. Thomàs. Por lo tanto, la reclamación era por el
descontrol de la anterior etapa, de faxes pidiendo televisores y
demás cosas. Por consiguiente, que ahora hablen de un
procedimiento judicial que se inició primero administrativo el
13 de mayo del 2011, pues francamente es muy significativo
que haya quien intente eludir sus responsabilidades.

Yo siento, Sra. Santiago, que hayamos elaborado un plan de
trabajo que, según algunos, era un desastre del mundo mundial,
que no había nadie allí. ¿Recuerda cuando nos reunimos con el
Sr. Diéguez y a parte de alardear el Sr. Diéguez de que sacaría
de la lista a comparecientes, como aquí la Sra. Bauzá, que no
hacía falta, recuerda la espantada aquella, que tuvimos que ir al
Grupo Socialista haber si contactábamos y nos decían que
estaba fuera y que era imposible contactar con él? ¿Lo
recuerda?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Veramendi, li demanaria que se centràs en la part del pla
de treball que fa referència precisament al modificat del projecte
de Son Espases. Per favor.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Esta comisión de investigación, esta de ahora, ¿quién la votó
a favor en el pleno? Esta, esta que estamos llevando ahora.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

La comissió d’investigació, el Grup Parlamentari MÉS va
ser el que va tenir la iniciativa. I ara recordar tot això, quan tots
els d’aquí hi eren presents, em pareix una cosa exagerada, però
si vostè vol perdre el seu temps amb això, jo li ho record...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Yo no pierdo el tiempo.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Bé, o utilitzar el seu temps amb això. El Grup Parlamentari
MÉS va presentar aquesta proposta de fer una comissió de Son
Espases. Vostès varen dir en el plenari que estaven d’acord amb
aquesta comissió, si a més afegíem la part de gestió del pacte de
progrés. El Grup MÉS va dir que acceptaria aquesta petició que
vostès feien, aquest suggeriment o aqueta esmena, perquè
difícilment un grup que se defineix com a transparent i obert, es
pot oposar a què s’investigui una fase, allà on ell ha estat...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Quién votó en contra, Sra. Santiago?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

El Grup Socialista en aquell moment no va deixar incorporar
la seva esmena a la nostra petició i el Reglament impedeix que
s’hi incorpori. I, per tant, el Grup Socialista va votar a favor de
la nostra esmena i vostès hi varen votar en contra. Després
d’això, vostès l’endemà presenten una altra proposta de
constituir una comissió de Son Espases i aquí nosaltres li donam
també el nostre vot.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Y no sabe más votos?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Li vàrem donar el nostre vot i no record si el Partit
Socialista...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Votó en contra el Grupo Socialista...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Veramendi, no sé on vol arribar. No sé si aquesta qüestió
és rellevant en relació...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Voy, voy terminando. He hecho las mismas preguntas sobre
el plan de trabajo.

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, pero m’agradaria que centràs la qüestió.
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

El plan de trabajo conjunto presentado por el Grupo MÉS y
el Grupo Popular, lo recordará porque además hasta lo picamos
casi juntos, ¿recuerda quién votó en contra? ¿Quién no lo
apoyó?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No hi va haver un pla conjunt del Partit Popular...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Fusionamos dos planes...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No hi va haver un pla conjunt del Partit...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, fusionamos dos aprobados.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No hi va haver un pla conjunt del Partit Popular i del Grup
MÉS. El Grup MÉS va presentar el seu pla, el Grup Popular va
presentar el seu i el Grup Socialista va presentar el seu. Quan es
va aprovar, a la comissió, a les primeres reunions, els dos plans
es varen fusionar.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Se fusionaron los dos planes y fueron votados a favor por el
Grupo MÉS y por el Grupo Popular y en contra por el Grupo
Socialista. 

Hablan de 130 millones de indemnización, veo que unos
dicen 100, otros 135, otros 120. Como no había ningún estudio
en aquellas reuniones que hacían, yo creo que al primero que se
le ocurría decía la pedrada. Y me sorprende que para no pagar
supuestamente 130 millones, hayan gastado 69 millones de
euros en obras y 280 en modificaciones. Yo creo que la cifra es
considerable. Ya sé que no le compete a usted porque era
consellera de otra área, pero que en aquella decisión sorprende.
Una apreciación ...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Però li ho puc explicar si no ho entèn. Ho puc explicar?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sí, sí, explique, si me deja un poco de tiempo después.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí. Hi havia entre els 80 i els 130 milions a què nosaltres ens
referim i que sí que s’havien fet estudis, eren per a
indemnitzacions. Independentment de què haguessin canviat la
finca de Son Espases i haguéssim duit l’hospital a una altra
banda, aquestes modificacions dels 60 milions s’haurien hagut
de fer igual, perquè vostè, com comprendrà després del que va

explicar el Sr. Thomàs ahir, totes aquestes coses eren
necessàries, independentment, hauríem hagut de fer aquell
sistema que no es va fer, s’haurien d’haver canviat els llits que
funcionaven amb manetes, s’hauria hagut de fer una planta de
psiquiatria, s’hauria hagut d’ampliar la zona d’urgències de
traumatologia. Aquests 60 milions eren necessaris per posar un
hospital amb un pla funcional de l’any 2002 a l’any 2010...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Y el resto?, aparte de los 60.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

La resta, vostè parla d’aquests 280, però ningú no té aquest
document...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

El contrato de novación.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

El Sr. Vicenç Thomàs ahir li va dir que el mateix Govern li
havia contestat per escrit i està en el Registre del Parlament que
aquesta documentació no existeix.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Mire, Sra. Santiago, yo sé que usted no llevaba esta área, no
quiero recriminarle, pero hay un contrato de novación público,
que el Sr. Thomàs conoce y conoce todo el mundo, donde
vienen estas contraprestaciones que el ib-salut rescataba la
concesionaria. Míresalas.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Són part dels 60 milions...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no, no. Pasarle el mobiliario, la luz y electricidad. Esto
está en el acuerdo de novación que es público y se lo ha
mandado el Govern...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, si jo el que li explic és això...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no son los 69... si dice que no sabe de dónde sale ..., no,
no, no.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, són els 60 milions. Ahir li ho va explicar molt bé el Sr.
Thomàs, que això era un contracte públicoprivat, on Europa
impedeix que se modifiqui percentualment aquest contracte i,
per tant, hi ha d’haver una negociació. L’empresa no pot
modificar i hi havia d’haver una modificació. I es va prendre
aquest acord perquè l’empresa havia de fer les obres de totes
aquestes coses que li he mencionat i que el Sr. Vicenç Thomàs
ahir li va relatar i que està també a la informació que ens ha
passat el Govern: construir espais...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Mire, señora, no quiero interrumpirle...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

I l’ib-salut va haver d’assumir aquests 60 milions. Vostè està
en contra de tot allò que ahir el Sr. Vicenç Thomàs va dir? Que
s’ampliàs per exemple urgències de traumatologia? Que
s’ampliàs per exemple la zona de psiquiatria?, perquè va ser
molt clar.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Mire, si me deja, yo se lo diré. Yo sé que es solidaria con
aquel gobierno, pero le recuerdo que de lo que me habla son 69
millones de obra...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Clar.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Este documento, este documento que es el modificado, la
novación, no sé, coge un punto cualquiera. El tema del
mobiliario deja bien claro que ese mobiliario sale de la
concesionaria y pasa al ib-salut.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, sí.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Esas cifras salen de aquí, ¿eh?,  y esto no es obra.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí! Sí, però vostè...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Mobiliario no es obra.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

...entén que la concessionària...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

La luz y el agua no es obra.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Vostè entén que la concessionària per fer totes aquestes
millores l’ib-salut havia d’assumir unes de les responsabilitats
que hi havia al contracte?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sólo en cánones, Sra. Santiago...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

...perquè si no..., si no...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

...fueron 110 millones.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

M’ho deixa explicar?, m’ho deixa explicar?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sí, sí.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

...perquè si no haguéssim tengut llits amb manetes i no
haguéssim tengut zona d’urgències de traumatologia.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Mire, yo entiendo..., yo entiendo su postura, pero...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No, no, no és...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no, yo lo entiendo, usted es solidaria y tiene que
responder.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No! És una qüestió racional.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Veramendi, té la paraula, continuï, continuï.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Mire, ya ayer les dije...
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Vostè no ho vol entendre...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

...la saciedad -sí, voy acabando, no pasen pena-, sólo ayer ya les
dije que en cánones incrementados un 7,7 son 110 millones de
euros. ¿Qué negocio es ese que cambian 69 millones de euros
de obra por sólo cánones 110? Esto, no sé, deben ser las cuentas
del Gran Capitán, pero vamos, era la tónica general...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Es la cuenta de un gran capitán como el señor Dragados,
efectivament es així...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Era la tónica de su gobierno.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

El seu gran negoci és un gran negoci de les grans empreses.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Santiago, deixi acabar al diputat, per favor.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí senyor, té raó en això.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Termino. Sra. Santiago, mire, el Govern nos ha remitido,
usted las tendrá, las actas del Consell de Govern de su etapa, o
de la etapa de muchos de aquí presentes. ¿Sabe cuántos
acuerdos -es contarlos, eh, són faves comptades- sabe cuántos
acuerdos adoptó o votó usted misma y todos aquellos miembros
del Govern respecto a la obra de Son Espases? 27 acuerdos
durante toda la legislatura.

Por tanto yo entiendo que la implicación de ustedes y la
implicación del Grupo Socialista fue la misma: uno gestionaba
el área pero usted misma, el Sr. Vicens, que vino ayer, que
estuvieron toda la legislatura, en la base de datos salen 27
acuerdos o votaciones que adoptaron en relación a Son Espases,
les doliera el corazón, les doliera lo que les doliera. La realidad
son los números.

Gracias, presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Veramendi, i ja només ens queda agrair
la compareixença de la Sra. Fina Santiago Rodríguez en aquesta
comissió.

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