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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores diputades i senyors diputats, començarem
la sessió i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions, no n’hi ha, molt bé...

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Sí, sí..., Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, digui.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Margalida Serra substitueix Francisco Mercadal.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

Compareixença del Sr. Josep Manuel Pomar Reynés.

L’ordre del dia d’aquesta sessió consisteix en la
compareixença del Sr. Josep Maria Pomar Reynés, solAlicitada
per aquesta comissió no permanent d’investigació, a 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 consideri oportunes, el qual les anirà
contestant un cop hagin estat formulades.

Els grups parlamentaris, d’acord amb 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. Josep Maria Pomar
Reynés, 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, per encetar el primer torn... sí, Sr. Pomar...

EL SR. POMAR I REYNÉS:

El meu nom és Josep Manuel, ho dic perquè si és possible
que consti a les actes...

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, disculpi l’errada...

EL SR. POMAR I REYNÉS:

...és Josep Manuel.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Josep Manuel Pomar i Reynés.

Dit això, encetam el primer torn d’intervencions, per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Sr. Antoni
Diéguez, per un temps màxim de vint minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, muchas gracias, Sr. President. Sr. Pomar, buenos días y
bienvenido a esta comisión de investigación sobre el Hospital
Universitario Son Espases. Le quería preguntar, durante el año
2007 a 2011, la legislatura de 2007 a 2011, ¿qué cargo tuvo
usted, qué cargo público tuvo usted?

EL SR. POMAR I REYNÉS:

Director general del Servei de Salut de les Illes Balears.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Se ha cuestionado en esta comisión si usted ha incurrido en
algún tipo de incompatibilidad a raíz del desempeño en este
cargo con relación a algunas empresas con las que pudiera tener
algún vínculo y que pudieran generarle una situación de
incompatibilidad. ¿Nos podría explicar si existe, si ha existido
esa situación de incompatibilidad en algún momento? Sé que no
tiene nada que ver con este hospital universitario de Son
Espases, pero es que.., qué quiere que le diga, aquí se trata de...
liar un poco la cosa y vamos a tratar de desliarla.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

D’acord, bé, en tot cas, tampoc no sé exactament..., sé que
en aquesta comissió ha sortit aquesta qüestió, si jo havia
incorregut en algun cas d’incompatibilitat en relació amb alguna
de les contractacions o en relació amb algunes de les meves
ocupacions anteriors o posteriors, jo entenc que el que explicaré
és del que s’ha estat parlant. Per altra banda, un tema..., els
temes que explicaré, que ja han sortit a premsa en diferents
ocasions i que fins i tot han estat objecte de preguntes o
interpelAlacions o actuacions al Parlament, segons em consta. 
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Només un primer incís, és a dir, com crec que també s’ha
comentat i supòs que els diputats coneixen, el projecte de
concessió de l’Hospital de Son Espases duia, ja des del seu inici,
associada una partida per a assessories tècniques, consultories
i assessors externs. Aquesta partida ja estava fixada abans de
2007 en una quantitat de 6 milions d’euros, no? Quan jo em faig
càrrec de la direcció general, em trob que se’m presenta un
acord de mesa, un acord de mesa de contractació pel qual se’m
proposa que adjudiqui aquests 6 milions d’euros a una sola
empresa, a l’empresa PricerwaterhouseCoopers en UTE amb
una altra empresa que es diu Global PM, que crec que és una
empresa que ja s’ha comentat aquí, llavors se’ns va demanar
que tots els 6 milions els (...) a una sola empresa.

Hi vàrem veure dos problemes, primer problema: l’altra
empresa concorrent havia presentat unes alAlegacions, no sé si
fins i tot un recurs, però unes alAlegacions, en què deien que
aquesta UTE guanyadora, sobretot per la part de Global PM,
havia plagiat, és a dir havia copiat textualment, documentació
d’una altra empresa que s’havia presentat a l’hospital Puerta de
Hierro de Majadahonda, això per una part, i per l’altra, el nostre
criteri, el criteri de l’equip del Servei de Salut i de la conselleria
era que no era bo adjudicar tota l’assessoria tècnica a un sol
grup, sinó separar-la, fraccionar-la en cada cas convocant el
concurs o convocant l’empresa més adequada. Aquesta és la
situació.

D’on surt... sembla ser, aquest comentari que s’està fent?
Una de les partides que es va decidir treure a licitació era tota
l’assessoria tècnica relacionada amb el pla de trasllat,
l’organització i pla de trasllat de l’hospital Son Espases, una
feina que havia de durar aproximadament dos anys i que el que
pretenia era un trasllat net sense incidents. 

A aquest concurs, s’hi varen presentar diferents empreses
del mercat amb la circumstància que una de les UTE que es va
presentar era Globesalud juntament amb Consorci Hospitalari
de Catalunya. El Consorci Hospitalari de Catalunya és una
entitat pública catalana que té una branca que es dedica a
consultoria i és l’empresa de referència en aquest moment, o era
ja en aquell moment empresa de referència en tema de plans de
trasllat, ha fet el pla de trasllat de l’Hospital de Sant Pau, de
l’Hospital Puerta de Hierro de Madrid, de l’Hospital de La Fe
de València, de l’Hospital Quirón de Barcelona, de l’Hospital
de l’Esperit Sant de Badalona, etc. Per tant, aquesta és una
empresa que presentava suficient solvència i suficient
experiència, amb la qual cosa l’àrea de contractació i la mesa
d’adjudicació l’acaben valorant positivament i se li adjudica
aquest contracte, se li adjudica el contracte de trasllat. Per tant,
estam parlant d’una empresa pública que es presenta a una
convocatòria oberta, una empresa pública que jo havia deixat
tres anys abans, per tant havia transcorregut un temps legal,
entenc que suficient i a la qual jo no particip com a dir director
ni en el procés de tramitació ni en el procés de la mesa,
òbviament, ni..., a més deman, m’assessor i se’m recomana o se
m’indica que no sigui..., que no figuri com a òrgan de
contractació en aquest cas, per la qual la contractació no està
firmada per la meva persona, no?

Aquest és un cas que va sortir a premsa. A premsa, record
que va sortir “tiene una empresa a la cual les ha adjudicado”,
evidentment, jo no puc tenir una empresa pública, com no puc
tenir la universitat pública, com no puc tenir l’Institut d’Estudis

Baleàrics, és una entitat pública, per tant, no era mi empresa i
va ser objecte, també crec que... va ser objecte d’una pregunta
o d’una interpelAlació de la consellera, exconsellera, Aina
Castillo on es va interessar per aquest tema. No record, després
d’aquest moment, que hagi estat objecte de cap qüestionament
o de cap tipus de... en fi, no he rebut cap indicació que hi hagués
hagut algun tipus d’incorrecció, però en tot cas, com que ha
tornat sortir no tenc cap problema a tornar explicar aquestes
circumstàncies.

El segon tema que sembla ser, que també ha sortit de manera
directa o indirecta, és que com és lògic jo no som funcionari, jo
no tenc una plaça amb propietat dins el sistema i cada vegada
que he participat en la gestió pública, quan me n’he anat, me
n’he anat amb el posat, en els càrrecs de confiança... d’alts
càrrecs del Govern a més, un se’n va sense atur, no sé si això se
sap, vull dir, jo no tenia dret ni a anar a l’oficina d’atur i
evidentment dins un termini raonable que podria explicar, però
crec que ara no entra en el cas del perquè aquest termini
raonable, jo em pos al mercat i reb diferents ofertes, reb
diferents oferts al sector públic i al sector privat, una d’elles és
una empresa que, efectivament, havia fet feina en alguns
projectes de... dins l’oficina tècnica, l’empresa de consultoria
Mensor, una de les dues empreses privades que existeixen
especialitzades en sector salut.

Sembla lògic que quan un se’n va..., jo som metge i tota la
meva carrera els darrers 25 anys ha estat dins el sector sanitari,
sembla lògic que me’n vagi a una empresa del sector sanitari i
sembla difícil que no concorri en alguna empresa que ha tengut
a veure en un procés tan gran com és un procés que mou més de
cent empreses.

En tot cas, faig la consulta, si hi ha algun tipus
d’incompatibilitat, i se m’indica clarament que la Llei
d’incompatibilitats vigent en aquesta comunitat autònoma en
aquest cas no contempla que existeixi cap tipus
d’incompatibilitat. En tot cas, aquesta empresa ja no feia feina
al Servei de Salut, aquesta empresa jo no l’havia regulat ni
havia pogut... marcar directrius que la poguessin afavorir i
aquesta empresa, en el període en què jo hi vaig estar, no va fer
feina per al Servei de Salut, hi havia fet feina ja anteriorment en
l’època del meu antecessor, el Sr. Sergi Beltrán, i segons m’han
comentat fa poc hi ha tornat fer feina una vegada que jo la vaig
deixar, perquè jo en aquest moment ja no faig feina per a
aquesta empresa.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muy bien, gracias por sus explicaciones, Sr. Pomar. Le
quería preguntar sobre otra cosa de la que se ha hablado mucho
aquí, se seguirá hablando -supongo- a lo largo del día de hoy,
que es el modificado número 3, ¿qué es un modificado?,
brevemente, por favor, de forma que todos podamos entender
qué es un modificado.
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EL SR. POMAR I REYNÉS:

No sé si ho sabré fer amb els termes jurídics apropiats. Un
modificat és un mecanisme que preveu la llei quan hi ha hagut
una contractació, quan hi ha hagut una adjudicació, un poc per
ampliar o modificar l’objecte d’aquesta adjudicació. És
absolutament freqüent i permanent en pràcticament totes les
obres i en especial a les obres públiques que hi hagi modificats.
Sí que hi ha una diferència, crec que hi ha una diferència
absolutament substancial, per què tenen mala fama els
modificats?, perquè es diu que... els modificats, perquè
normalment sorgeix la necessitat d’un... la necessitat?, la
proposta d’un modificat de l’adjudicatari. Normalment
l’adjudicatari quan li han adjudicat una obra diu: “oiga es que
mire, es que ahora el convenio colectivo me ha subido y no em
surten els números”, “és que ara resulta que el preu de la
benzina o el preu de l’acer o del ciment és més car i no em
surten els números” o “ara hem trobat -com ens va passar a
Balears en algun cas antic- hem trobat ara quan hem fet la
prospecció geològica que aquests terrenys tenen una altra
estructura i per tant, hem de fer (...)”.

Normalment, aquest és l’origen dels modificats, que
l’empresa diu que no pot arribar amb aquell pressupost que se
li ha assignat. En el cas de què parlam és radicalment diferent,
primera perquè no és possible que l’empresa alAlegui això, vull
dir, el model concessional que es va aplicar aquí no té possibles
sobrecostos, no té..., l’empresa no pot demanar un modificat
perquè és a risc i ventura, és que si no, no compliria els criteris
que marca la (...) 95 quant a criteris de risc i ventura quant a
l’obra. Si es troba el que sigui, l’empresa ho ha de fer perquè va
a risc i ventura i ha d’assumir aquest risc de l’obra. 

En el cas d’aquí, és radicalment diferent. En el cas d’aquí hi
ha una administració, un govern que decideix fer un hospital
una mica diferent al que s’havia adjudicat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿En qué consistió ese modificado?

EL SR. POMAR I REYNÉS:

Bàsicament, vostès saben que hi ha va haver una paralització
de l’obra, no?, per raons polítiques i una vegada que s’indica,
s’insta el Servei de Salut que ja pot reiniciar l’obra, se li indica
que ha de complir tres requisits: ha de complir un requisit,
complir amb tota la legalitat vigent per evitar problemes, que ha
de respectar els temes mediambientals sobretot de l’entorn de
La Real, que ha de facilitar al màxim l’accessibilitat i la
supressió de barreres arquitectòniques i que, a més, s’ha de
permetre millorar l’hospital en tots aquells aspectes assistencials
que siguin. 

Per tant, en què consisteix el modificat?, en tres grans... en
quatre grans partides: una, donar..., distanciar l’hospital del que
és l’entorn de La Real, per tant, fer una sèrie d’intervencions
que protegeixin l’entorn de La Real, per tant, això és més obra
i això és una part d’inversió que es treballa amb els arquitectes;
segona, dotar l’hospital de més i majors serveis, crec que amb
la documentació possiblement s’hagi pogut veure, l’hospital (...)
quatre quiròfans, es fa una unitat de salut mental infantojuvenil
diferenciada, es fan uns quiròfans intelAligents, etc., també se’l

dota de més equipaments, es fan 470 aparcaments més, es creen
àrees que no existien en aquell moment, 1.200 i busques metres
més a urgències, 1.000 i busques més també a altres... a la part
d’unitats de vigilància intensiva, etc., per tant, segon, una part
assistencial; i la tercera, el modificat ha de complir tot allò que
és legal, sobretot el Codi Tècnic d’Edificacions, hi ha un codi
tècnic d’edificacions que també pensam que s’havia de complir,
però en qualsevol cas, el que tenim és un mandat que s’ha de
complir això...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Cómo se llega a la formalización de ese modificado y al
acuerdo de novación con la concesionaria?, ¿cómo se llega a ese
acuerdo?, ¿tenían ustedes una oficina de asistencia técnica?

EL SR. POMAR I REYNÉS:

Evidentment, primer es defineixen aquestes necessitats amb
una sèrie d’equips, de grups de treball bàsicament assistencial,
bàsicament formats per metges i per personal del mateix
hospital on es redefineixen les noves necessitats. Pensem que el
pla funcional, el pla funcional... és a dir, el que dissenya el que
ha de ser l’hospital de Son Espases és de 2001 i ara ja ens
trobam el 2007 amb un entorn de grans hospitals elevadament
resolutius on els canvis tecnològics van molt aviat. 

Per tant, hi ha per una part un equips de professionals
sanitaris que redefineixen les necessitats i llisten aquestes
necessitats i, per altra part, l’equip de direcció facultativa, els
arquitectes adjudicataris del projecte als quals també es demana
que treballin en una solució que respecti al màxim l’entorn de
La Real i que permeti allunyar aquest impacte...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, hemos escuchado en esta comisión que el ib-salut decidió
sacar el ICIO -el impuesto sobre construcciones, instalaciones
y obra-, el mobiliario y la gestión energética del contrato y
asumirlo directamente, ¿por qué fue eso así?

EL SR. POMAR I REYNÉS:

Sí, també molt en resum...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, de forma rápida, sí, porque si no, me voy a quedar sin
tiempo.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

És a dir, quan nosaltres establim quin serà el cost d’aquesta
inversió, tenim un cost d’aquesta inversió que són 60 milions,
69 més IVA, nosaltres llavors intentam que això impacti el
menys possible en els cànons que s’ han de pagar anualment,
intentam veure de quina manera, idò aquí hi ha tota una sèrie
d’operacions complexes que supòs que també les altres persones
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que em seguiran també podran detallar amb major detall i
pensam que hi ha unes partides que s’han de treure: primera,
ICIO, a mi em segueix sorprenent, és a dir, no acab d’entendre,
a pesar que hi ha una sentència per enmig, com és possible que
l’Ajuntament de Palma no reconegui l’interès públic i no
permeti bonificar-se del 95% de la bonificació a la qual té dret
l’ICIO.

Nosaltres ho consultam, l’assessoria jurídica externa i
interna ens diu que efectivament l’hospital té dret a beneficar-se
del 95% de reducció de l’ICIO i, per tant, nosaltres pensam,
home, no té cap sentit que això ho estiguem pagant a la
concessionària, no?, perquè està dins la concessió, i no tendria
cap sentit fins i tot encara que ens diguessin que l’hem de pagar,
que li estiguem pagant amb interessos durant 30 anys, no?, per
tant, retiram l’ICIO i iniciam la tramitació per demanar a
l’ajuntament que es bonifiqui l’ICIO, per una part.

Segona, mobiliari. He dit que el pla funcional és de 2001,
per tant, és un mobiliari que s’ha fet obsolet, sobretot el tipus de
llits clínics, el tipus de mobles que hi ha són pensats per a un
hospital reformat a Son Dureta, per tant, amb un entorn
estructural determinat i és mobiliari antiquat. Per tant, també
pensam que recuperant aquest mobiliari podem dotar l’hospital
d’una major comoditat, etc. Parlam del mobiliari públic. 

I en tercer lloc el tema d’energia elèctrica, hi ha una
motivació molt clara, nosaltres hem posat un codi tècnic de
modificació que té a veure amb control energètic, que té a veure
amb ilAluminació, que té a veure amb sistemes de control de
despesa energètica, això per una banda, per tant, la factura
elèctrica que havien de ser de 60 i busques de milions durant
aquests trenta anys, segur que ha baixat, no?, això per una part,
i a més a més, posam damunt la taula un pla de millora de tota
la gestió energètica fotovoltaica, cogeneració, etc., que no sé si
s’ha duit a terme o no, però que a nosaltres això ens indicava
que podíem reduir en 28 milions la factura elèctrica. Crec que
hauria estat una irresponsabilitat regalar a l’empresa
concessionària aquests 28 milions. Per tant, una vegada que
l’hem rebaixada nosaltres la passam a (...).

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sr. Pomar. No hay más preguntas en este
primer turno.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Correspon el torn al Grup
Parlamentari MÉS per part de la seva portaveu, la Sra. Fina
Santiago, per un temps de vint minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Benvingut, Sr. Pomar, i sobretot gràcies
per les detallades explicacions en relació amb la seva presumpta
incompatibilitat, que vostè ha explicat molt bé.

La nostra primera pregunta era si podia explicar
pedagògicament el tema del modificat, ho ha fet amb detall, no
crec que li haguem de tornar demanar, ja és el segon dia que
explicam el mateix, vostè ho ha concretat més i ha argumentat
temes més concrets i ara, seria una pregunta per a aquest primer
torn, vostè mateix ha dit que es varen paralitzar les obres de Son
Espases, que ho va fer a través de l’ib-salut per un manament
que li venia del Govern de les Illes Balears i ens agradaria si ens
pogués relatar no de forma breu, tampoc..., però sí relatar una
mica quins eren els estudis o les alternatives que es varen
valorar en el període d’aquesta paralització temporal.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

Sí, bé, en el moment en què es va rebre la indicació de
paralització es varen crear també una sèrie de grups de treball
en l’àmbit d’ib-salut, també en l’àmbit de Conselleria de
Presidència i en l’àmbit de Conselleria de Salut, no? He de dir
que el temps de dos mesos, a més en ple estiu, va ser un temps
d’una intensitat extraordinària, és a dir que nosaltres acabàvem
d’arribar a una responsabilitat i ens vàrem veure immersos en
una activitat realment brutal.

En què varem fer feina? En primer lloc, vàrem fer feina a
intentar veure si hi havia hipòtesis alternatives, és a dir,
nosaltres rebíem un hospital que ja estava en marxa, que hi
havia cimentacions fetes, hi havia una adjudicació i, per tant,
nosaltres havíem de valorar, una, en primer lloc si hi havia
alternatives, es varen valorar dos tipus d’alternatives, es va
valorar continuar amb la idea inicial que hi havia hagut de
reforma de Son Dureta, però evidentment amb un escenari
diferent, no és el mateix dir reformem Son Dureta que reformem
Son Dureta ara que tenim un hospital que s’ha començat a fer i
que s’ha de desfer. Aquesta hipòtesi hi ha un document explícit
que explica no només què suposaria en aquell moment sinó
també els costs que això suposaria. 

És a dir, crec recordar que parlàvem que aproximadament
tornar al procés de reforma de Son Dureta suposaria un dos anys
i mig de tramitació, de rescissió del contracte que hi havia, de
fer front a les possibles indemnitzacions a l’empresa, etc., de
tornar treure a licitació això, per tant, un període
d’aproximadament dos anys de tramitació i després es calculava
un període de cinc anys d’execució, l’execució d’una reforma
és molt més complicada perquè s’ha de fer amb els pacients a
dins i funcionant. Per tant, calculàvem que ens anàvem a set,
vuit anys, és a dir, amb aquesta alternativa; però, a més, en
paralAlel miràvem quins costs podia dur això.

Hi ha també la hipòtesi de treball de diferents feines fetes,
però, com a mínim, el sostre inferior d’indemnització sabíem
que per llei era el 6%, el 6% és el benefici previst de la
concessionària, la TIR, la taxa de benefici prevista en el
contracte i, per tant, com a mínim, la concessionària tenia tot el
dret amb precedents clars a reclamar aquest 6% sobre tota la
despesa corrent prevista en els 30 anys, no anualitzat a doblers
d’avui sinó els 1.600 milions d’euros, que és tota la despesa que
du el conjunt ... que duia el conjunt de l’adjudicació, que com
a mínim aquest 6% se li havia de lliurar. Per tant, aquesta
hipòtesi, l’econòmica, pesa molt, aquest és el mínim, li haurem
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de donar aquests devers 100 milions d’indemnització,
l’alternativa de tornar al projecte que havia estat un projecte
consensuat, que havia estat un projecte que s’havia fet entre
Madrid i Balears, però que era una decisió alternativa. 

Llavors, la tercera, va ser cercar altres terrenys, altres solars,
jo record, així de memòria, que es valorava un solar devora de
Son Hugo, ho record perquè hi vaig anar i tenc fotografies del
dia que hi vàrem anar, devora Son Hugo; un solar a una finca
que es diu Es Pastors, que està pel polígon de Can Valero pujant
a l’esquerra; també en qualque moment es va parlar d’un solar
anant cap a Can Pastilla, cap a la Platja de Palma, etc. Quan
sortia algú, perquè va ser una època molt curiosa perquè sortia
gent en els diaris dient, no, és que el millor solar és aquest, i el
dia següent ens anàvem amb els arquitectes, ens anàvem amb
els tècnics del Servei de Salut a mirar aquest solar, a prendre
mides, a veure de qui era propietat, etc. Per tant, es fa feina en
aquest sentit i al final es va documentar amb una sèrie
d’informes, que no sé si estan en aquests moments en el
Parlament o no, amb una sèrie d’informes on es plantegen
aquestes hipòtesis de cara que el Govern pogués valorar la
viabilitat de les alternatives o de mantenir l’obra. 

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Molt bé. Moltes gràcies. Res pus.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Correspon el torn del Grup
Parlamentari Popular per part del seu portaveu l’Hble. Sr.
Carlos Veramendi, també per un temps màxim de vint minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Buenos días, Sr. Pomar, disculpe la voz.
Es usted el único compareciente que ha puesto premisas y
preguntas previas por escrito para comparecer. Es muy
sorprendente que ponga una serie de peticiones, pero bueno,
usted puede poner lo que quiera. Menos mal que hay un cargo
público aquí que no reconoce que fue una cuestión política la
paralización, menos mal que no se ha unido a la tormenta
perfecta.

Mire, es usted el que firma todo este modificado, está ahí su
firma, que nos costó a la ciudadanía de Baleares, pese a quien
le pese y aunque intenten negar la realidad, 280 millones de
euros. Su firma costó esa cuantía a la sociedad. Una cosa es el
sobrecoste de obra, que son 60 millones más IVA, 69, y además
deben añadirse las partidas que el ib-salut recupera de
obligaciones de la concesionaria, pero esto no es nuevo, mire,
yo me remitiré al Diario de Sesiones del 4 de octubre de 2011
de esta legislatura, la Sra. Carmen Castro contesta, “el coste de
modificar toda una serie de cláusula, pero a eso hay que sumar
el coste de modificar toda una serie de cláusulas en el contrato
inicial de la concesión que suponen un incremento de los gastos
a realizar por parte del ib-salut a lo largo de toda la concesión
y esto supone un incremento de 280.637.596 millones de euros
adicionales respecto a lo que se tenía que pagar
adicionalmente”.

Yo le hecho unas preguntas al Sr. Feced, que es el otro
firmante junto con usted, gerente de la concesionaria, ¿es cierto
que con este modificado que firmó la concesionaria, la
concesionaria dejó de hacerse cargo del mobiliario, del coste de
mantenimiento y reposición de este, del consumo de agua y de
electricidad, del ICIO (Impuesto de Construcción y Obra) y
pasó a hacerse cargo el ib-salut? El Sr. Feced ha dicho que sí. 

EL SR. POMAR I REYNÉS:

Vale, en primer lugar, efectivamente yo presenté un escrito,
vaig presentar un escrit al Parlament, que crec que era un escrit
correcte, en què simplement demanava, ho dic per si no s’ha
tengut accés a aquest, simplement demanava...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE.

Sí, es público.

EL SR. POMAR I REYNÉS:
... si era possible accedir a la mateixa informació que tenen els
diputats, em va contestar que no era possible, que ho podia fer
avui, però francament, he pensat que avui no tenia molt de sentit
perquè m’han dit que són una sèrie de totxos important. Per tant,
hauria preferit poder accedir a aquesta informació. Després he
demanat puntualment qualque informació puntual al Servei de
Salut, al ib-salut i se m’ha...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Si me contesta la pregunta que le he efectuado, Sr. Pomar.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

Sí. Vostè em demana exactament si aquestes tres partides...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Es correcto que con este modificado que firmó la
concesionaria dejó de hacerse cargo del mobiliario, del coste de
mantenimiento y reposición de este, del consumo de agua y
electricidad y del impuesto de obra y construcción municipal y
pasó a hacerse cargo el ib-salut? ¿Sí o no?

EL SR. POMAR I REYNÉS:

Una qüestió, el primer de tot, em sap greu, no sé d’on surten
els 280 milions, és a dir, perquè és que jo duc ja un parell
d’anys sentint 280 milions, les persones que vàrem estar en la
responsabilitat del Servei de Salut em donat voltes als números
perquè els números es poden explicar de moltes maneres...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Estas partidas pasaron al ib-salut?
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EL SR. POMAR I REYNÉS:

Perdó?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Las partidas, ¿pasaron al ib-salut?

EL SR. POMAR I REYNÉS:

Ya estaban en el... a ver, todo lo pagó el ib-salut, sí, le voy
a decir una cosa, no hay algo que pague la concesionaria y
que después pague el ib-salut, todo lo paga el ib-salut. O sea,
la concesionaria no regala nada, entonces, lo que yo le digo
es, lo paga, hi ha dues maneres... si no m’escolta no... hi ha
dues maneres de fer-ho, una, jo t’ho pag, ... sempre ho paga ib-
salut, eh?, jo t’ho pag dins la concessió, que era el que estava
previst, i ara dic, no, no t’ho pag dins la concessió, ho pag jo
directament, però l’ICIO ja ho pagava l’ib-salut, no és que la...
l’ICIO el pagava l’ib-salut amb interessos durant trenta anys i
vàrem decidir treure’l. Ho pagava ib-salut d’una manera i
després ho paga ib-salut de l’altra, les concessionàries no
paguen res, (...) cobren i es queden un marge de benefici. Ara,
si vostè em diu si l’acord de novació hi ha partides que entren
i partides que surten, efectivament, té tota la raó, a més està
escrit...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Partidas que se recuperan o se reducen?

EL SR. POMAR I REYNÉS:

Es treu del model econòmic, l’ICIO, el mobiliari i el consum
d’energia elèctrica.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Y el coste de mantenimiento y reposición del mobiliario.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

Y el coste de mantenimiento y reposición del mobiliario.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Muy bien. ¿Es cierto que con este modificado los cánones a
pagar a la concesionaria que el ib-salut ha de pagar aumentan un
7,7%, lo dice también la Sindicatura de Cuentas, le digo para
que vaya teniendo claro, en 110 millones durante los
veintinueve años del período concesional? ¿Sí?

EL SR. POMAR I REYNÉS:

És cert, és cert i, a més, fixi’s en els números que fent un
25% més d’obra es paga un 7% més de cànon, no sé si és un 7
o un 6...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

O sea, 69 millones de obra se compensan con 100.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

No...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, una simple partida.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

No, no, no...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

En teoria compensa 69...

EL SR. POMAR I REYNÉS:

... no, no, perdoni, això no ho ha entès vostè, no, no...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no, lo he entendido perfectamente.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

... no, no, no, això no ho ha entès...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Ustedes compensan y pretenden compensar con reducción
de obligaciones de la concesionaria...

EL SR. POMAR I REYNÉS:

No.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

... la modificación de obra.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

El primer que s’ha d’entendre és què és una concessió, una
concessió no és una obra...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sí, sí...

EL SR. POMAR I REYNÉS:

... no, ho dic perquè abans ho he dit...
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Obra...

EL SR. POMAR I REYNÉS:

No, no...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

... y explotación.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

... no, no, idò no. A veure, el que jo li dic és, si només parlàssim
d’obra, evidentment, 69 milions s’haurien de pagar com 69
milions con la tasa de descuento adecuada y con el IPC
adecuado que sea y con el IVA que toca, però no parlam d’una
obra, parlam d’una concessió on una vegada que hem definit
què val l’obra hem de mantenir l’equilibri d’aquesta concessió,
el dret que té el concessionari és el de mantenir el seu
rendiment, no?, mantenir el seu rendiment. I nosaltres intentam
dues coses: primera, no fer uns cànons, no crear uns cànons
excessivament voluminosos per no perjudicar la comunitat
autònoma o el Servei de Salut; i, segona, mantenir això. Per
tant, aquesta obra, que són 69 milions, s’ha de dur a un model
econòmic, d’aquest model econòmic es treuen unes despeses i
s’incorporen...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Que pasan al ib-salut.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

... i s’incorporen a altres despeses...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Mire, señor...

EL SR. POMAR I REYNÉS:

... i s’incorporen a altres despeses...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

... señor Pomar...

EL SR. POMAR I REYNÉS:

... i a partir d’aquí es construeix un nou model econòmic, però
sempre amb la vista posada en això.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Mire, un matiz, es que el Sr. Feced ayer reconoció este
incremento de los cánones, el contrato de concesión adjudicado
es de 1.636.000.125 de euros...

EL SR. POMAR I REYNÉS:

Sí, sí.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

... y el contrato tras su modificación se incrementa en 125
millones de euros.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

Correcto.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Esto es documentación del ib-salut...

EL SR. POMAR I REYNÉS:

Sí, sí.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Vale. Yo lo de los solares cada día estoy más perdido porque
de alguien que dice que no busca, ahora resulta que un teniente
de alcalde de Bienestar Social por la tarde hacía de API y
buscaba solares, y usted me dice que usted visitaba los solares.
Yo cada vez estoy más convencido que nadie buscaba solares y
que lo que intentaban era ponerse de acuerdo. Un matiz que
quiero hacerle, un matiz que veo que debe tener una duda, me
habla del ICIO, el Impuesto de Construcción y Obra, el ICIO la
modificación la pidió usted, ¿cuándo entró en el ayuntamiento
su petición de ICIO?

EL SR. POMAR I REYNÉS:

No, no...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Pues yo se lo digo, el 29 de noviembre de 2007, siendo
alcaldesa la Sra. Calvo, por consiguiente, quien le denegó la
bonificación... es que usted dice el ayuntamiento, no, quien le
denegó la bonificación fue la Sra. Calvo y en ese momento el
Sr. Alcover, que vendrán cuando corresponda. Me reservo para
el siguiente turno.

Gracias, Sr. Pomar. 

EL SR. POMAR I REYNÉS:

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Veramendi. Correspon el torn al Grup
Parlamentari Socialista per part del seu portaveu el Sr. Antoni
Diéguez, pel temps restant.
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, le quería preguntar dos cosas, Sr. Pomar. El acuerdo de
novación que se hizo con la concesionaria requiere una nueva
inversión y con la disponibilidad... y una nueva inversión con la
disponibilidad de mantenimiento y reposición durante 29 años,
esa nueva inversión tiene que estar mantenida durante 29 años
y tiene que ser repuesta al cabo de los 29 años, ¿podía decirnos
según usted qué coste tiene el modificado, cómo se modifican
los cánones y qué variación de coste hay en 29 años?

EL SR. POMAR I REYNÉS:

Sí, és un poc el que intentava explicar abans i tal vegada no,
no... No estam parlant d’una obra, parlam d’una concessió, quan
parlam d’una concessió d’obra i serveis vol dir que al cap de 30
anys o de 29 anys, els anys que siguin, la concessionària ha de
retornar aquesta infraestructura, aquest edifici i aquest
equipament en les mateixes condicions del primer dia, per tant,
a part de la inversió inicial, com vostè diu, hi ha una inversió al
llarg dels anys de reposició, de manteniment, de pintura, de
substitució d’un mobiliari per l’altre, etc. Per tant, quan parlam
d’aquest model econòmic, que a mi em preocupa que encara no
acabem d’entendre que això no és una obra que això és una
concessió amb un model econòmic complex i que podem agafar
els nombres i els podem tirar cap on vulguem, però que al final
hem d’aterrar, no? 

Per tant, cap on va aquest model econòmic? Aquest model
econòmic va, un, a definir finalment quin serà el cànon fix i el
cànon variable que s’hauran de pagar, que a això ja ens hem
referit; segon, a definir quin serà el cost global per a la
comunitat autònoma d’acord amb els criteris que es varen
establir a l’adjudicació, el criteri que es va establir a
l’adjudicació és un criteri VAN, és un criteri de Valor Actual
Net, per tant, se li aplica una taxa de descompte del 5,5% i se li
aplica un IPC que en el seu moment va ser retocat. 

Per tant, si vostès miren les partides que va aprovar el
Consell de Govern respecte del modificat segurament també
produeix una certa sorpresa, la sorpresa que pot produir quan
rere els nombres no hi ha una explicació. El Consell de Govern
a l’època anterior havia aprovat un projecte de 635 milions en
euros constants de l’any 2006, el Consell de Govern anterior
diu, 635 milions és el que vostès poden gastar durant 29 anys,
i el següent Consell de Govern, ja a l’època del modificat, diu,
tot costarà 628 milions. Ho dic com un exemple que si a les
xifres no hi donam una explicació i si amb les xifres volem fer
demagògia jo ara podria dir, miri, va costar un 0,9% menys, tot
el modificat costa un 0,9% menys perquè en valor actual net
passam de 635 a 628. Aquesta podria ser una versió.

(Se sent una veu de fons inintelAligible) 

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Se refiere usted a qué el VAN sería inferior en estos...?

EL SR. POMAR I REYNÉS:

Efectivamente... hay una tasa de descuento, hay una tasa de
descuento que se va aplicando cada año y además hay una
participación del IPC. O sea, que en VAN, en pesetas de enero
de 2006, en pesetas no, en euros de enero de 2006 estaríamos
gastando menos, pero por esto digo, yo podría venir aquí y
decir, no, mira, nosotros generamos un ahorro con el
modificado en este sentido, però també ens hem pres la molèstia
-i d'això jo ja ni me'n recordava- un poc de dir, no, idò,
posem’ho tot, sumem’ho tot, perquè algú parla de 280 milions
i com que no sabem... sumem’ho tot, sumem què es pagarà en
cànon fix i en cànon variable a euros corrents durant vint-i-nou
anys, cash, no amb taxa de descompte i tal, i sumem també les
partides que hem tret i les partides que hem posat, és a dir, si
feim el full cost, todos los costes, aquí no me falta ya ni un
pequeño detalle, també ens trobam que l’adjudicació passa de
1.635 milions, com recordava el Sr. Veramendi, a 1.795
milions, és a dir, amb tot, sumant l’ICIO, sumant el mobiliari,
sumant les inversions de reposició, sumant les actualitzacions
en els cànons passaríem de 1.636 a 1.795, aquesta és la xifra
màxima de la qual podríem parlar.

Per tant, si volen podem parlar d’una xifra mínima que és
menys 7 milions, el bonificat ha costat menys 7 milions, a una
xifra màxima que són 158 milions, però 158 milions amb el
manteniment de l’hospital i amb un hospital que d’aquí a 29
anys qui tengui responsabilitat haurà d’exigir que esté
niquelado como el primer día. 

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, una...

EL SR. POMAR I REYNÉS:

Aquest seria...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Dos preguntas le quería hacer...

EL SR. POMAR I REYNÉS:

... el valor afegit d’una concessió.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, disculpe, quería hacerle dos preguntas, entonces, ¿en
euros corrientes la obra adjudicada, la adjudicación que hizo el
gobierno del Partido Popular, era 1.636.000, perdón, 1.636
millones de euros?

EL SR. POMAR I REYNÉS:

Correcto.
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Y con todo el modificado y todas las circunstancias que se
quieran poner estamos hablando de ..., y más todo el tiempo de
mantenimiento de estos servicios durante 29 años, llega a ser de
1.794 millones de euros?

EL SR. POMAR I REYNÉS:

No el modificado, no lo que se va a pagar a la empresa sino
lo que se va a pagar más lo que gastaremos...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Exacto.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

... y cuando se dice, no, es que ustedes además de pagar los
cánones ustedes se han quedado, pues, sumando lo que se le va
a pagar a la empresa, que son 1.700... no sé cuantos, más lo que
gastará el ib-salut o Son Espases...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Con esas cosas.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

... nos iríamos a esa cifra, pero ya digo, esto no es el
modificado, ¿eh?...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No, no, no.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

... no es el modificado.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No, esto no es el modificado, entonces, son unos 150 y pico
millones de euros, o sea, nada que ver con los 280 millones que
se dicen aquí. Entonces, podemos concluir que no son 280
millones de euros sino 280 millones de "veramendis" porque es
la única persona que lo sostiene de forma apasionada en esta
comisión, será una moneda imaginaria que nadie sabe de dónde
ha salido porque en ningún documento está.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Pomar. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Correspon el torn al Grup
Parlamentari MÉS per part de la seva portaveu la Sra. Fina
Santiago, per un temps de quinze minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Sr Pomar, durant aquests dos dies que
també parlam del tema de la gestió de la construcció de Son
Espases ha aparegut també en diverses ocasions una reclamació
que va presentar la concessionària el maig de 2011, si ens pot
explicar un poc en què consistia aquesta reclamació i com es va
respondre en aquest cas l’ib-salut que era qui va presentar la
reclamació.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

Sí, a veure, en el curs de la gestió del modificat es
produeixen òbviament diferències de punt de vista
importantíssims entre la concessionària i el Servei de Salut.
Quan nosaltres valoràvem, nosaltres i l’empresa de Project
Management, que ens assessorava quant als preus de mercat, de
metre quadrat d’obra, etc., quan nosaltres valoràvem el cost del
modificat d’obra a nosaltres ens sortien 60 milions, bé, a
nosaltres ens sortia una quantitat ics, però la concessionària,
l’UTE d’obra, en aquell moment ens deia que eren 90 milions.
Per tant aquí hi ha un desencontre important. Nosaltres dèiem
que l’obra costava 60, i la concessionària deia que costava 90.
Al final tancam en 60.

Per tant hi ha una posició per part de la concessionària,
diguéssim, d’incomoditat per no haver aconseguit amb el
modificat allò que deia al principi que solen ser els modificats,
és a dir, oiga, pues un poquito más porque el cemento ahora
está más caro; un poquito más porque el precio del acero ha
subido; un poquito más..., no? Per tant a nosaltres ens va
sorprendre, i no ens va sorprendre, que el mes de maig de 2011,
crec que una setmana abans de les eleccions, quan tot indicava
que hi podia haver un canvi de govern, la concessionària va
presentar una sèrie d’escrits en què feia unes reclamacions
econòmiques que possiblement qualcuna podia estar justificada
però que en general pareix una pelAlícula de por, vull dir...,
pareix una pelAlícula de por. És a dir, hi ha tota una
argumentació, que segons vaig veure ahir en el diari ara ha estat
objecte d’un contenciós, hi ha tota una sèrie de coses que jo
record però pareixen de pelAlícula de por.

En primer lloc, la concessionària atribueix que no pot fer la
feina perquè el sistema informàtic té problemes; sempre és
culpa del sistema informàtic. Però és que a més contestam a la
concessionària que és el seu problema, si el sistema informàtic
no..., vostè ha de donar la bugaderia, vostè ha de donar la neteja;
què em conta, que el sistema informàtic no funciona?; el que ha
de fer és que funcioni. O que el personal que li havíem transferit
d’esterilització rendia poc i que per això els havíem de
compensar i, escolti, és el seu problema, si rendeixen poc -era
personal estatutari que s’havia transferit- idò, no ho sé, posin les
mesures perquè rendeixin. Entrava en una sèrie de detalls que
a mi francament em semblaven de poca alçada: que els papàs
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dels nins que estaven ingressats a pediatria demanaven també
dinar, cosa que a Son Dureta sempre s’havia fet, i que això ho
havíem de pagar a part perquè ells no podien donar dinar als
papàs. Que les casaques verdes, les jaquetes verdes que es varen
comprar per als actes de quan s’obria l’hospital, per donar
suport als usuaris que hi anaven i tal, que això no havien de
rentar ells i que això s’havia de pagar a part; escolti, això ara
queda dins l’hospital perquè ho hem comprat i forma part de la
llenceria i això.... Una confusió, per exemple, entenent que el
seu mobiliari, el de la concessionària, que té les seves oficines
dins l’hospital i que manté uns espais propis, dient que ja que
havien tret el mobiliari que els devíem les seves taules i tal; no,
perdoni, però és el mobiliari públic, el que nosaltres hem tret,
l’altre vostès.... Coses d’aquest tipus.

Per tant es va contestar crec que amb molta contundència
que es rebutjava en general tot; hi havia qualque aspecte que sí
que tenia sentit, qualque despesa extraordinària; record que se’ls
havia demanat qualque servei de seguretat extraordinari, escolti,
idò si s’ha demanat..., si el gerent de Son Espases ha demanat
un guàrdia de seguretat més que no està previst, idò passin la
factura i els la pagarem, i hi havia qualque aspecte que havia de
ser objecte de negociació: Convoquin vostès la taula per establir
els protocols de les empreses subcontractades que han d’entrar
aquí perquè aprovem aquests protocols, i tal. 

En tot cas l’empresa va presentar una reclamació. Un
interpreta que forma part un poc d’un guió d’una empresa més
aviat constructora que sempre ha de demanar una mica més,
però es va rebutjar amb contundència en dos escrits firmat per
mi on argumentàvem que aquestes reclamacions eren totalment
incorrectes.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Moltes gràcies, Sr. Pomar. No hi ha més preguntes.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Veo que vamos mejor, ya reconoce que
no son 69 millones de euros, como decía el Sr. Thomàs, el
sobrecoste. Veo que la cifra va subiendo. Vamos mejorando la
situación. La verdad va llegando.

Yo un problema que veo aquí propio del Sr. Diéguez, que
me cita continuamente, no sé si es fruto de su prejubilación, la
falta de atención, le he dicho bien claro quién dio estos datos: la
consellera Castro en sede parlamentaria, pero claro, el chiste
fácil es la ocurrencia del que no sabe decir nada más.

Mire, Sr. Pomar, le voy a leer la Ley de incompatibilidades
de la CAIB, de la comunidad autónoma: “Durante el año
siguiente a la fecha de cese, los titulares de los cargos (...) la
actividad, no podrán realizar actividades privadas relacionadas
con (...) dictado resolución en los últimos dos años de
ejercicio”; usted lo conoce, este tema, ¿no? Siendo usted gerente
del ib-salut, siendo usted gerente, se dan a la consultoría privada
Mensor contratos por valor de 265.000 euros, está en la
contabilidad. Curiosamente al cesar en el cargo usted recala en
esa consultoría; es más, usted se anunciaba públicamente -su
foto se ve-, Mensor, estaba encantado, ¿eh?, ¿lo ve, qué bien
queda? Yo con la Ley de incompatibilidades en la mano... ¿No
cree que usted está conculcando la Ley de incompatibilidades
habiendo contratado por 265.000 euros, con lo que he leído de
la ley, y donde usted mismo se anuncia como currículum
personal de esta situación? Porque es que además no..., además
es director, ¿eh?, no es que sea un empleado, es director.

Además he de decirle que usted ya tenía experiencia en eso
de las incompatibilidades. Usted contrató siendo director
gerente del ib-salut una consultoría privada. A mi me gustaría
que no juegue con los datos. La Conselleria de Salud del govern
ha adjudicado a una empresa pública catalana, en UTE con
Globesalud... Ésta es la empresa donde usted estaba, no me lo
mezcle con (...).

EL SR. POMAR I REYNÉS:

¿En cuál estaba, yo?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Globesalud.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

No.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Usted sale en Globe... Es más...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Nota de prensa suya: “Pomar dice que no hubiera sido
responsable excluir a su empresa. El gerente del ib-salut
contrató a sus empresas para el traslado de Son Espases”. Usted,
a la empresa de que procedía le adjudicó obras por 250.000
euros. Pero digo que éste es el principio, porque después -no me
lo negará, le he traído la foto porque a lo mejor no se acuerda-
usted, justo acabar, justo acabar de ser director general de ib-
salut, gerente de ib-salut, cesa y se va a una empresa privada
que usted mismo había, como gerente del ib-salut, estaban a su
responsabilidad, adjudicado 265.000 euros.

EL SR. PRESIDENT:

Formuli la pregunta, Sr. Veramendi.
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Voy a ello. Ya sé que le están diciendo que le haga una
pregunta. ¿Cómo puede explicar que nada más cesar va a un
cargo en una empresa privada, usted se pasea y se anuncia, y
había adjudicado donde usted gerenciaba tales contratos?

EL SR. POMAR I REYNÉS:

Primera, li puc assegurar que mai no he fet feina a
Globesalud, li puc... No, no, és que..., mai no hi he fet feina. No,
no, no s’entesti perquè no hi he fet feina mai. És a dir, vagi a la
Tresoreria de la Seguretat Social, o vagi..., mai no he fet... 

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Usted lo reconoce: no hubiese sido responsable excluir a su
exempresa.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

Es que..., perdone, Sr. Veramendi, un periódico yo creo que
es una prueba. Usted pida los TC1 o los TC2, TC3, de
Globesalud, pregunte a la Seguridad Social... Le juro que...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Estaba consorciado.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

...que... que nunca he trabajado y tal, que Globesalud se
presentase; yo trabajé en el Consorci Hospitalari de Catalunya.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Estaba en UTE con Globesalud.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

¡No, para este proyecto!

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Para este proyecto

EL SR. POMAR I REYNÉS:

¡Pero yo no he trabajado nunca en Globesalud!

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Mensor.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

Vale. Segona. Mire...

(Remor de veus)

...también, yo creo que está mal informado.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no, no.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

No, pero déjeme que le explique, déjeme que le explique.
Primero, usted dice que inmediatamente...; no, inmediatamente
no. Ahora le voy a decir algo que igual usted ignora: cuando yo
dejé la dirección del Servicio de Salud no me puse a buscar
trabajo, porque se me ofreció...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Se lo dieron ya...

EL SR. POMAR I REYNÉS:

...se me ofreció quedarme, a mí y a todo el equipo que
estábamos en aquel momento; por parte del director general,
con varios días de antelación, con varias semanas de antelación
me llamó y me dijo, quiero que te quedes en mi equipo. Por lo
tanto yo no busqué un trabajo, es decir, no me fui
inmediatamente. Igual que lo dijo al Sr. Luis Carretero, igual
que lo dijo al Sr. Luis Alegre, dijo, quiero quedarme con el
mismo equipo, y, es más, el día de la transmisión de la dirección
me mandó reunir a todos los directivos del ib-salut en la sala de
juntas para decirles que él continuaba con el mismo equipo. Por
lo tanto yo no tenía una intención preestablecida de irme a una
empresa...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Estuvo en Mensor.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

Una. Dos, estuve en Mensor, efectivamente. Una; usted ha
leído..., usted ha leído..., lo ha leído muy rápido, lo de la ley. No
sé..., no interpreto, ni las personas a las que pedí asesoramiento
interpretaron que fuese incompatible, no lo interpreto. Este tema
ha salido por lo menos dos veces en el Parlamento, una vez con
la consellera Castro y otra vez creo que con el conseller...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Tres.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

¿Tres?, pues hoy es la cuarta, y entonces entiendo que si
alguien entiende que incurrí en algún tipo de incompatibilidad,
pues no debería darle más vueltas, yo entiendo...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No se preocupe, tiene usted razón.
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EL SR. POMAR I REYNÉS:

...entiendo que no incurrí en ninguna incompatibilidad...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

...tiene usted razón.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

...a tenor...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Llegaremos a la conclusión de la incompatibilidad suya.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

...a tenor de la ley. Y en cualquier caso lo que sí quería decirle,
primera, me sorprende, me sorprende, me siento como
Francisco Umbral: parece que vengo a hablar de mi libro, en
vez de hablar de Son Espases vengo a hablar de la vida...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Es que estamos hablando de contratos de Son Espases.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

No..., estamos hablando...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Estamos hablando de consultorías privadas...

EL SR. POMAR I REYNÉS:

...de la vida y milagros..., de la vida y milagros de Pep Pomar...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Estamos...

EL SR. POMAR I REYNÉS:

...y me alegro mucho, porque (...), pero...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Estamos hablando de contratos que en el ib-salut en su etapa
se adjudicaron.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

Ningún problema.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

...y usted, por mucho que ahora lo niegue, dentro del consorcio
estaba en Globesalud, por mucho que lo niegue...

EL SR. POMAR I REYNÉS:

No, hombre, ¡que no!, ¡que no...!

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

...y posteriormente estuvo en Mensor.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

¡Que no!, que el consorcio...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No se preocupe, todo se demostrará, todo se demostrará.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

...que el consorcio es otra cosa.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no. Sé lo que es el consorcio que ustedes contrataron, lo
sé perfectamente y la UTE que formaron, sí, sí, no es usted el
más listo de aquí.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

Bueno.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Mire...

(Algunes rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Veramendi... No...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Pasemos a la siguiente pregunta. Mire.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Veramendi, hi ha comentaris que no són necessaris.
Continuï.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Bueno, de todas las partes.

Mire, ¿ve normal que con su firma -es su firma, porque
usted es el que plasmó- convirtió al ib-salut en financiador de la
concesionaria por un importe de 200.000 euros?, díganlo... o las
vueltas que le diga; ¿era habitual en el ib-salut con ustedes
financiar empresas privadas? Ustedes que tenían problemas para
proveedores -ya se lo dije ayer al Sr. Thomàs- y nóminas,
deciden convertirse por arte de (...) en financiadores de una
UTE privada. ¿Es así o no es así? Ustedes ponen a disposición
de la UTE 200.000 euros anuales que ellos pueden pedirlos. ¿Es
así?
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EL SR. POMAR I REYNÉS:

Hi ha una fórmula a la negociació de...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sí...

EL SR. POMAR I REYNÉS:

...bé, al contracte de novació, en el qual, com que l’empresa
concessionària necessitava mantenir de manera decimal les
seves ràtios de taxa interna de retorn perquè tenia un crèdit
concedit pel Banc Europeu d’Inversions crec que de 70 milions
en el qual podia perillar si hi havia qualque tipus de
modificació, al final hi havia una petita diferència que es podia
salvar eventualment i si era necessari amb un...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Es excepcional, esto?

EL SR. POMAR I REYNÉS:

Bueno, en Ibiza también se ha hecho, o sea que...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Bueno, sí, no, en Ibiza han hecho... han hecho lo que han
querido.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

No, no... (...) me parece que de 5, ¿no? En Ibiza me parece...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Han hecho lo que han querido, pero...

EL SR. POMAR I REYNÉS:

Creo que el de Ibiza es de 5 millones, ¿eh?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no, pero 200.000 euros anuales a disposición de una
concesionaria que...

EL SR. POMAR I REYNÉS:

Pero...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

...aquí hemos oído la gran empresa que se come al ib-salut...

EL SR. POMAR I REYNÉS:

Sí, a ver...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

...me resulta sorprendente.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

Desde luego..., desde luego las concesiones son
excepcionales, por tanto no hay muchas concesiones de hospital.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Escasas.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

Desde luego por mi parte le puedo asegurar que era la
primera vez que firmaba un acuerdo de novación con la
concesión, pero entiendo que es una fórmula que no me inventé
yo, el contrato está asesorado por asesores internos y por
asesores externos, había una consultoría que se dedicaba...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sr. Pomar..., voy a usar el recurso que he oído hasta ahora:
es que tengo poco tiempo para preguntarle.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

Ah, bueno. Pregunte, pregunte.

(Remor de veus)

Pregunte, pregunte.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Cómo nos explica que ustedes dicen que uno de los
motivos para efectuar su modificado era cumplir la normativa
de accesibilidad?, lo hemos oído a todo el mundo.
Sorprendentemente está dirigido a usted, el Ayuntamiento de
Palma el 9 de febrero de 2011 -ya habían el 10 del 10, aquel
famoso 10 del 10 del 10 que alguien estaba encantado- le dice
que efectuada visita ha de resolver el incumplimiento de la
normativa de accesibilidad. Si uno de los motivos del
modificado era mejorar la accesibilidad, ¿cómo puede ser que
una vez puesto en marcha el hospital incumplieran ustedes la
normativa de accesibilidad? ¿Entonces para qué hicieron todas
esas modificaciones...?

EL SR. POMAR I REYNÉS:

No. A ver, imagínese cómo debía estar antes. O sea, si
gastando millones en mejoras de accesibilidad y en
cumplimiento de normas alguien todavía hi troba un petit
defecte, imagini’s...
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Conclusión: no lo cumplieron.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

...imagini’s. ¿Perdón, conclusión...?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Conclusión: el arquitecto municipal el 9 de febrero de 2011
les dice que han de (...) los incumplimientos de la normativa de
accesibilidad y le adjunta un informe de incumplimientos, y se
lo dirige a usted, Josep Manuel Pomar Reynés, Reina
Esclaramunda, 1, Palma.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

Ya le digo, Sr. Veramendi, imagínese si no llegamos a
invertir en mejoras...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sí, sí, pero...

EL SR. POMAR I REYNÉS:

...es que no nos dejarían...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Yo no opino, pero sólo digo que el ayuntamiento le dijo, lo
que usted nos está vendiendo, que no lo habían hecho, o que no
lo habían hecho bien, eso ya no lo sé. Bueno...

EL SR. POMAR I REYNÉS:

Se hizo con acuerdo de la mesa de accesibilidad, en la que
posiblemente podía haber alguien discrepante, pero se hizo con
acuerdo consensuado de la mesa de accesibilidad del consell
insular.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Hemos oído hablar aquí de una reclamación millonaria de la
concesionaria que entró en el ib-salut; entró en el ib-salut el 13
de mayo de 2011. ¿Usted qué era el 13 de mayo de 2011?

EL SR. POMAR I REYNÉS:

Lo mismo que...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Qué cargo tenía?

EL SR. POMAR I REYNÉS:

El mismo que...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

El mismo, era gerente, por consiguiente la reclamación entró
en su etapa. Bien. Su modificado...

EL SR. POMAR I REYNÉS:

¿Perdón?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Su modificado, el modificado 3 -termino enseguida, no se
preocupe...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Veramendi, no le he dicho nada. Continúe.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias. Su modificado, a parte de los 280 millones, que no
se preocupe que terminarán reconociendo, -esto es un goteo,
ahora ya van a 125, ayer decían 145..., esto es la bolsa- está
lleno de graves irregularidades; no lo digo yo, lo dice la
Sindicatura, ¿eh? La Sindicatura de Cuentas le dice que han
ocultado información, que hay... Sí, sí, sí, en la cuenta general
CAIB 2010 dicen que aparece un contrato de 1 millón de euros,
¡1 millón de euros!, de dirección facultativa en otra cuenta, y
que no han remetido toda la información, que la modificación
carece de interés general -página 275, literal de la Sindicatura-
y que hay obras hechas sin expediente previo. Esto se lo dice la
Sindicatura, es público, web sindicaturacaib.es; entre y vealo,
porque veo que en aquel momento no le interesó. Incluso no
pasan por el Consell Consultiu; cuando usted firmó, en la página
26 de su acuerdo de novación dice que es preceptivo; no, no, lo
dice, lo dice literal, página 26, se lo voy a leer porque veo que
tiene una falta de memoria: “Resulta de la tramitación del
expediente de modificación del contrato (...) en el que es
preceptivo del informe del Consell Consultiu de les Illes
Balears”, y esto lo firma usted, Sr. Pomar. Por consiguiente ya
negar lo que ha firmado vemos el nivel que hay.

Una pregunta concreta...

EL SR. POMAR I REYNÉS:

Hombre, pero a eso también le puedo contestar, ¿no?, ¡ah!

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sí, sí, usted vendrá a lo que le preguntemos. Mire...

(Algunes rialles)

Una cuestión concreta: ¿por qué el modificado 3,
llamémosle modificado 3, no cuenta con ningún informe de
técnicos del ib-salut? Ustedes, que han estado semanas aquí
vendiéndonos que no hay informes internos de la casa, lo
informó (...), PwC y Price Waterhouse; estos son (...)...



544 CNPI Hospital Son Espases / Núm. 38 / 29 de gener de 2015 

 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pomar, contesti.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

...que anexan...

EL SR. POMAR I REYNÉS:

No, a ver...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Por consiguiente no hay ningún informe...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pomar, contesti la pregunta.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

...interno...

EL SR. PRESIDENT:

Contesti la pregunta.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

...del ib-salut. ¿Es así?

EL SR. POMAR I REYNÉS:

És que n’ha fetes cinc o sis, de preguntes, eh?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Conteste, conteste.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

No, a la última simplemente no es verdad, simplemente
pregunte usted en el ib-salut...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

En el índice de documentos de la memoria está.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

Pues lo siento, pues se han equivocado en el ib-salut, y si no
se los doy yo porque creo que en algún cajón todavía guardo...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

El informático se ha equivocado.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pomar, contesti allò que...

(Remor de veus)

Contesti allò que se li ha demanat.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

Vaja, és que no té...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Veramendi... No, no, per favor...! Per favor, per favor,
Sr. Veramendi, ara no té la paraula. Constesti allò que se li ha
demanat, per favor.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

Los documentos que existen, existen, y por tanto le puedo
asegurar que hay informes técnicos continuados sobre el
modificado y hay memoria final... Pues usted no la tiene, yo...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no la tiene nadie.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

Pues yo se la enviaré.

(Remor de veus)

Déme usted su correo electrónico...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Veramendi, li deman per favor..., li deman per favor que
deixi contestar el compareixent, i després tendrà un altre torn
per tornar a contestar, si vol. Per favor... Li ho deman per favor.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

La pregunta..., la pregunta... Ara ja m’he perdut. Quina era
la pregunta?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Dice que le he hecho muchas.

(Més remos de veus)

EL SR. POMAR I REYNÉS:

Informes, ah, informes. Es que solo faltaría. Segundo, el
Consell Consultiu. Hay un informe de asesoría jurídica del
Servei de Salut, hay un informe..., hay un informe de asesoría...



CNPI Hospital Son Espases / Núm. 38 / 29 de gener de 2015 545

 

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Perdone, no, no.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

Hay un informe de la asesoría..., hay un informe de la
asesoría jurídica del Servei de Salut donde argumenta por qué
motivos considera...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Técnicos.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

...donde se nos especifica cuál debe ser la tramitación que debe
hacer el modificado, y donde se argumenta o se nos indica que
no es necesario que pase por el Consell Consultiu.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

En el índice sólo aparece "informe técnico de..."

EL SR. POMAR I REYNÉS:

Pero yo que sé qué índice tiene usted...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no, tengo el que usted dejó. 

Bueno, para concluir, ¿qué es esto, qué es esto, Sr. Pomar?
¿Esto qué es?

EL SR. POMAR I REYNÉS:

Una foto.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no, hasta ahí lo he entendido. ¿Esto qué es? Es una
supuesta primera reunión del comité de vigilancia de obra de
Son Espases. Yo creo que era un posado, porque... -sí, sí, está
aquí- porque en el ib-salut no existe ninguna acta ni nada de esta
cosa extraña que pone “primera reunión del comité de
vigilancia. El conseller de Salud Vicenç Thomàs presidió ayer
la primera reunión. Este órgano, constituido el 29 de
septiembre...” Ni un..., y nos ha remitido el ib-salut un informe
diciendo que no aparece ningún documento de esto. 

EL SR. POMAR I REYNÉS:

Por lo que me parece, porque me parece que es Son Dureta,
esto, ¿eh?, parece que es el despacho de Luis Carretero...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

Es Son Dureta, ¿no?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sí, sí, yo donde sea me parece estupendo.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

Esto es el comité que le llamábamos “comité de traslado y
puesta en marcha”.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Pues no hay ni un acta.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

Bueno, pues...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Ni una documentación. La hemos pedido expresamente al
gobierno y no llega.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

¿Yo qué quiere que le diga? Forma parte..., forma parte del
plan de traslado, forma parte de las 23 comisiones...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, dice el comité de vigilancia, dice usted.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

...de vigilancia. Esto lo pondría el periodista, (...)...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Traslado (...), es la prensa.

EL SR. POMAR I REYNÉS:

(...) vigilancia; no hombre, es que el comité de vigilancia
suena...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Se equivoca mucho la prensa con usted, ¿eh?, Sr. Pomar, se
equivoca mucho con usted la prensa. Veo que antes no era
incompatible y ahora se equivocan de...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant.
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Por mí nada más, gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Veramendi. Havent acabat aquest segon
torn d’intervencions acaba la comissió.

Només ens queda agrair la presència en aquesta comissió del
Sr. Josep Manuel Pomar Reynés.

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