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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, en primer lloc els
demanaria si es produeixen substitucions.

Compareixença de la Sra. Francesca Lluch Armengol i
Socías.

L’ordre del dia d’aquesta sessió consisteix en la
compareixença de la Sra. Francesca Lluch Armengol i Socias,
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 o la portaveu respectiu podrà
anant  formulant les preguntes o les observacions al
compareixent que consideri oportunes, el qual les anirà contestat
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 a què pertany al president del
Govern el qual intervendrà en darrer lloc; el diàleg que tendrà
lloc entres els portaveus i la 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.

Per acabar aquesta qüestió preliminar, únicament em queda
manifestar que la compareixent Sra. Francesca Lluch Armengol
i Socias 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 al 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 per part del Grup Parlamentari Socialista l’Hble.
Diputat Sr. Antoni Diéguez, per un temps de vint minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Buenos días, Sra. Armengol,
vamos a empezar sobre el tema de... bienvenida a esta comisión
de Son Espases. Quería preguntarle primero, ¿qué
responsabilidad política tenía en la legislatura 2003-2007?

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Bon dia a tots i a totes. És un plaer ser aquí, tot i que em
pareix que és la primera vegada que el Parlament investiga la
feina feta per una altra institució, no tenc cap problema a
contestar, jo en aquella legislatura era la presidenta del Consell
Insular de Mallorca.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

En la legislatura 2003-2007.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS: 

Havia entès 2007-2011. El 2003-2007 vaig estar en el
consell insular i després vaig assumir el càrrec de portaveu del
Grup Parlamentari Socialista quan el Sr. Antich va anar de
diputat al Congrés i vaig abandonar el Consell Insular de
Mallorca.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Y en el 2007-2011?

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS: 

Aquí era presidenta del Consell Insular de Mallorca.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Usted sabe que el Partido Popular organizó la construcción
de un nuevo hospital abandonando los planes consensuados que
había para que se hiciera en Son Dureta el nuevo hospital de
referencia de Baleares y después de romper ese consenso
decidió hacerlo en un solar nuevo y distinto en Son Espases en
el año 2006, ¿sabe cómo se produjo este hecho, cómo se llegó
a hacer este cambio?

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS: 

Bé, jo record d’aquella època una gran convulsió social i
política, es va defugir d’un projecte que estava pactat entre totes
les forces polítiques i també amb els professionals, es varen
abandonar recursos econòmics que ja estaven invertits, es va
decidir fer l’hospital de Son Dureta II, que en aquell moment es
deia, a la finca de Son Espases d’una forma jo diria que
absolutament irregular, de fet, es va decidir per part d’aquella
legislatura, el Govern del Partit Popular i Unió Mallorquina en
el Consell Insular de Mallorca, prendre tota una sèrie de
decisions al voltant de la decisió de fer aquell hospital a Son
Espases, jo crec, una mica decebedores des del punt de vista que
es va adjudicar allà aquell hospital, es va adjudicar sense -
repetesc- cap consens social ni polític, es va triar el solar amb
molt poca cerca d’altres alternatives de solars, es va decidir
adjudicar sense planificar els accessos a aquell hospital, es va
decidir fer sense que el metro connectàs amb aquell hospital, i
jo crec que ens ha duit on estam, i la foto d’aquella legislatura
és que els dos expresidents són a la presó. 

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, ¿conoce cuándo se adjudicó el hospital de Son Espases
qué proyecto de accesos había para poder llegar hasta el
hospital?
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LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS: 

També això duia molta polèmica, en aquell moment la Sra.
Cabrer era la competent en matèria de carreteres en el Govern
de les Illes Balears, havia dissenyat un segon cinturó, que supòs
que tothom recorda, anava per damunt de Son Sardina,
connectava cap a la Universitat i després anava cap a Andratx,
però no connectava amb l’Hospital de Son Espases, també en
aquella legislatura la Sra. Cabrer havia dissenyat un metro que
no connectava amb l’Hospital de Son Espases. Per tant, es va
adjudicar un hospital sense accessos per poder-hi arribar. Això
és el que em vaig trobar. 

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Y el Partido Popular explicó algún motivo por el cual el
metro, que era una obra nueva y que se podía haber diseñado
perfectamente que llegara al hospital, oyó alguna vez alguna
explicación coherente de algún grupo político, independiente
del Partido Popular, en el consell o en el Parlament que
explicará por qué se hacía un metro y ese metro no llegaba a una
infraestructura donde más de 4.000 personas trabajan y más de
2.000 acuden cada día?, ¿cómo haciendo dos obras nuevas en la
misma legislatura y prácticamente casi en el mismo momento,
en un momento muy cercano, por qué motivo no se juntaron, no
se llevó el metro hasta allí? ¿hubo alguna explicación o
simplemente...?

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS: 

No, jo no he trobat mai cap explicació lògica que pugui fer
entendre això, no és lògic que un metro que va costar moltíssim
de recursos públics a aquesta comunitat autònoma, als ciutadans
d’aquesta comunitat autònoma, no connectàs amb aquella
infraestructura de l’hospital, que també va costar molts de
doblers i ens costarà molts de doblers durant molts anys als
ciutadans d’aquesta comunitat autònoma. No hi ha una
explicació lògica. Jo record d’aquella legislatura que es
contractava molta obra pública i com més cara millor. 

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, esto nos coincide con el lema de algunas de las bandas
que había en aquel momento que decían que a más contratación,
más comisión, es lo que solía decirse en aquel momento.

¿Existía en el Consell de Mallorca, en el que estaba usted,
alguna previsión presupuestaria para nuevos accesos?, ¿había
dinero para ellos?

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS: 

No, jo quan vaig arribar aquí... la legislatura que jo vaig
assumir la Presidència del Consell Insular de Mallorca ens
varen trobar amb aquesta situació que, com vostè sap, hi va
haver un pacte de governabilitat que primer es va decidir
suspendre les obres de l’hospital i una vegada es va decidir per
part del Govern de les Illes Balears reprendre les obres de
l’hospital des del Consell Insular de Mallorca vàrem intentar
arreglar els problemes existents al voltant d’aquella decisió de
tirar endavant aquell hospital. Per tant, no hi havia ni previsió
de com s’havien de fer els accessos ni teníem els recursos
econòmics per poder-hi fer front perquè, li record, en aquella

època hi havia un conveni de carreteres que el Sr. Matas havia
executat sense l’acord del Ministeri de Foment, estava
denunciat, bé, hi havia tota una sèrie de problemàtica i em vaig
encarregar políticament d’intentar resoldre aquella situació i
tornar a signar un nou conveni de carreteres, que vàrem poder
fer el setembre de 2007, si no record malament. 

Per tant, primer, trobar recursos econòmics per poder
resoldre els accessos en aquella zona de Palma absolutament
saturada i amb l’hospital encara estaria més saturada i després,
a partir d’aquí, començar a tramitar. 

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿No había ni proyecto ni presupuesto?

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS: 

No, absolutament res. Hi havia hagut, com deia abans, el
projecte que havia fet la Sra. Cabrer del segon cinturó, que mai
no va connectar amb Son Espases, i nosaltres hi havia un pacte
de govern nou que havia dit clarament no a aquell segon cinturó.
Per tant, vàrem tornar a començar a plantejar una modificació
del Pla director sectorial de carreteres, que en aquell moment
també incorporava l’autopista Inca-Manacor, que era molt
polèmica, a modificar el Pla director sectorial de carreteres,
canviar el Conveni de Carreteres i trobar una fórmula
d’accessos, que nosaltres vàrem plantejar, a la via connectora i,
per altra part, la solució immediata de Son Espases que va ser
la infraestructura que es va fer del pont i el tercer carril de via
de cintura a la zona d’Andratx, que és el que nosaltres vàrem
executar. 

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Naturalmente, la obra del hospital de Son Espases tenía
informes contrarios de la Dirección General de Carreteras y se
consideraba que no estaban bien previstos los accesos. De no
haber hecho los accesos, de no haber modificado los accesos y
de no haber buscado esa financiación para los accesos, ¿qué
habría pasado con el nuevo hospital? ¿Habría tenido una
comunicación correcta o habría sido un desastre?

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS: 

Bé, jo sempre vaig dir i mantenc aquella ubicació de
l’hospital és una mala ubicació, sempre serà una mala ubicació
i mai no aclarirem el pecat original de per què es va decidir fer
Son Espases a Son Espases. Per tant, està mal ubicat i sempre
estarà mal connectat, aquesta és una realitat que jo vaig explicar
moltíssimes vegades. A partir d’aquí, si nosaltres no haguéssim
trobat recursos econòmics, haguéssim fet la tramitació legal de
tots els nous projectes i haguéssim cercat les solucions,
evidentment no haguéssim pogut connectar aquell hospital que
era de primera necessitat per als malalts que hi havien d’acudir.
Per tant, sí, vàrem haver d’arreglar una situació que -repetesc-
venia molt mal gestionada i era una herència letal que ens va
deixar el Govern del Partit Popular. 
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Ni una pregunta más. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Correspon el torn del Grup
Parlamentari MÉS la seva diputada l’Hble. Sra. Fina Santiago,
per un temps de vint minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Benvinguda, Sra. Armengol. Per
continuar demanant sobre el tema del accessos vials, que pens
que és un tema absolutament important.

De la informació que ha enviat el consell, a l’acta de la
sessió de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i
Urbanisme de dia 12 de maig de 2006, tant els ponents com les
persones presents fan referència explícita al que vostè ens acaba
d’exposar, no?, diuen que..., consideren que hauria de contenir
un pronunciament més sobre el fons i fins i tot es planteja la
conveniència de reconvertir-les en prescripcions a l’acord que
s’adopti; considera així mateix que el tema viari hauria de ser
resolt prèviament o simultàniament, precisament per la seva
importància, perquè el ponent, que dóna un vistiplau a aquella
modificació puntual urbanística pel tema de Son Espases,
assenyala que no està resolt el tema vial i diu: “l’observació que
aquest emplaçament elegit per l’ajuntament no preveu la creació
de les ampliacions de la xarxa viària, sinó que només es limita
a connectar amb la xarxa viària actualment existent”, vostè...,
això és de maig de 2006, quan vostè entra diu que no hi ha cap
projecte ni cap pressupost dirigit a resoldre el que l’acta de l’any
2006 ja recollia... i si ens pot explicar quines varen ser les
passes que vostè va haver de fer per intentar resoldre aquest
problema.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Sí, efectivament, és així. Nosaltres ens vàrem trobar... sense
que estigués resolta la planificació dels accessos de l’hospital de
Son Espases, quan nosaltres vàrem entrar a governar, com vostè
sap, es varen suspendre les obres i una vegada aixecada la
suspensió de les obres i entremig també, perquè nosaltres
necessitàvem el conveni de carreteres no només per resoldre el
tema dels accessos a Son Espases, sinó per a tota una sèrie
d’obres a l’illa de Mallorca que era necessari que es fessin,
nosaltres vàrem començar des del primer... jo vaig ser elegida...,
crec que vaig prendre possessió dia 7 de juliol del 2007,
immediatament em vaig posar en contacte amb el Ministeri de
Foment per arreglar un dels temes prioritaris que teníem, que
era un nou conveni de carreteres.

El nou conveni de carreteres el vàrem signar el setembre del
2007, un conveni que deia... unes obres les executava
directament el consell, feia el projecte i adjudicava, les altres
obres les havia d’adjudicar el Ministeri de Foment, entre
aquestes hi havia els accessos a Palma.

Per tant, nosaltres què vàrem fer? Demanar l’encomana de
gestió per estudiar un pla de mobilitat perquè defugíem del
segon cinturó plantejat per la Sra. Cabrer, per tant, per cercar la
via de mobilitat per fer una via connectora i després per poder
adjudicar les obres dels accessos.

És veritat que vàrem tenir molts de problemes amb el
Ministeri de Foment, hi va haver molts de retards, no se’ns va
donar l’encomana de gestió i per tant, vàrem haver d’anar a
signar un altre conveni de carreteres amb el nou ministre de
Foment, en aquell moment el Sr. Pepe Blanco, que va ser el
maig de 2009. 

A partir d’aquí, el conveni de carreteres diu que el consell
insular té la competència per fer els projectes i per adjudicar les
obres, no?, i aquí és quan feim les decisions sobre el projecte de
via connectora i el projecte d’accessos immediats a l’hospital
que es va executar amb el pont de Son Espases.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

El que he entès és que aquest retard que hi va haver entre el
tema de... connectar o de modificar tota la connexió viària amb
Son Espases va ser per unes qüestions polítiques en relació amb
un conveni de carreteres que el Govern central no permetia que
el consell decidís, havia d’estar supervisat, és així?

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

És així i vull dir..., perquè una de les qüestions que més es
discutien era si el pont de Son Espases i per tant l’accés directe
no estaria fet abans que s’obrís l’hospital i va estar fet, es va
inaugurar l’hospital amb els accessos coberts, que era la nostra
responsabilitat.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Sra. Armengol. Per altra banda, vostè, ja s’ha
comentat i durant aquesta comissió ha sortit diverses vegades i
en aquesta sessió també i vostè hi ha fet referència, la
paralització que va prendre el Govern de les obres de Son
Espases, m’agradaria que... vostè també va participar a cercar
solucions alternatives a la ubicació de l’actual hospital de Son
Espases, m’agradaria que ens contàs quin tipus d’alternatives es
varen cercar durant aquest procés polític que va durar dos
mesos.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Bé, en aquell moment per part del Govern es va estudiar tota
la situació jurídica i econòmica sobre el fet de suspendre
definitivament i, per tant, abandonar aquell projecte d’hospital
de Son Espases, poder anar a un altre solar si era possible o no
era possible, efectivament -com vostè diu- hi va haver moltes
reunions polítiques, jo record perfectament que ningú no estava
d’acord a haver de continuar l’hospital a Son Espases i es varen
cercar alternatives de solars, d’altres plantejaments que es varen
fer per part de tots els membres que constituíem el pacte de
govern. 
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Varen passar aquells dos mesos, es varen fer totes les
anàlisis que varen ser oportunes i nosaltres com a Consell
Insular de Mallorca vàrem ser informats evidentment pel
president del Govern de les Illes Balears sobre la decisió de
continuar amb el projecte de l’hospital a la finca de Son Espases
per un fet econòmic perquè es demanaven uns 130 milions
d’euros d’indemnització més el lucre cessant i perquè els
ciutadans d’aquesta comunitat autònoma, malgrat haver tengut
un desgovern absolut amb el Partit Popular de Jaume Matas, es
mereixien un hospital públic i, per tant, la decisió era aquesta,
que nosaltres vàrem acceptar i vàrem començar a fer feina per
arreglar els problemes que sobrevindrien a aquell hospital.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

El tema arquitectònic i el tema de patrimoni sí que es va
treballar bastant per part del consell, si ens pogués explicar una
mica els tècnics què deien en relació amb tot el tema
arqueològic i de patrimoni que hi havia en aquell moment, per
una possible paralització definitiva perquè era un dels
arguments que es varen manejar.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Bé, el consell és competent en temes patrimonials, en temes
urbanístics, en temes d’accessos, evidentment hi havia tota una
controvèrsia urbanística entorn a la zona de Son Espases, de la
qual no hem parlat, però també hi havia un plantejament inicial
del Partit Popular de dur un àrea de reconversió territorial i nou
creixement urbanístic d’Alcúdia a la zona de Son Espases que
després es va retirar i en tot el tema patrimonial, ja l’anterior
presidenta abans que jo, la Sra. Maria Antònia Munar, havia
paralitzat l’obra de Son Espases per temes arqueològics.

Però vull recordar que l’ib-salut, dependent de la Sra. Aina
Castillo, havia començat l’obra sense fer les prospeccions
arqueològiques i hi havia tota una planta de ciment feta i mai no
sabrem el que hi havia allà i, si hi havia un patrimoni
arqueològic suficientment important per haver decidit que no es
fes l’hospital allà, mai no ho sabrem, es va fer amb nocturnitat
i traïdoria i sense les prospeccions arqueològiques necessàries.

Per tant, el que hi havia allà no ho sabrem mai, no sabrem
mai si s’hagués pogut prendre la decisió de fer l’hospital allà, si
s’haguessin pogut fer les excavacions i el que nosaltres vàrem
fer és, d’acord amb l’ib-salut, que es va fer un conveni
específic, que va pagar les arqueòlogues, l’empresa
concessionària de la UTE, era fer totes les prospeccions i durant
la meva legislatura -diríem- com a presidenta, també es varen
haver de suspendre una temporada perquè hi va haver unes
troballes molt importants.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Buenos días, Sra. Armengol. Usted nos
ha dicho que hubo reuniones cuando el parón aquel en el verano
del 2007 de Son Espases y manifiesta que le consta que se
buscaron solares alternativos, alternativos, ¿quién buscaba esos
solares exactamente o quién le consta a usted que buscaba esos
solares?

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Bé, jo record que el Sr. Grosske va fer alguns plantejaments
públics, jo mateixa vaig proposar que... fins i tot s’estudiàs
l’hipòdrom de Son Pardo, també va sortir publicat, crec que hi
ha prou constància d’aquesta i tothom que tenia interès, que
érem tots, a esmenar un problema que venia d’antic, molt mal
plantejat per part del Partit Popular.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Y no encontraron ninguno.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Es varen fer els estudis suficients i es va decidir, jo li ho dic,
la decisió es basa entorn a les indemnitzacions i entorn a la
urgència de l’hospital i perquè no era possible desplaçar el
mateix projecte a un altre solar, cadascun tenia unes
problemàtiques urbanístiques i tècniques diferenciades, que jo
no li puc dir exactament perquè no som una experta en això.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Quién cree usted que hace esos estudios? ¿Dónde están
estos estudios? ¿Que los hizo el Govern, el Ayuntamiento de
Palma, el consell insular que usted presidía?

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

El Govern va fer tots els estudis jurídics, econòmics...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no, digo de solares, de alternativas.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Els solars es varen plantejar i es va mirar la possibilitat de
moure el solar. Jo record que alguns tenien alguns problemes de
protecció patrimonial, no sé, hi ha una sèrie de coses.
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Es que no hay ningún informe de los solares ni en el Govern,
ni en el Consell de Mallorca ni en el Ayuntamiento de Palma,
por eso me extraña que buscaran solares y no hubiera nada
oficial para ver qué alternativas había, qué buscaron y por eso
se lo pregunto, porque que tuvieran conversaciones me parece
muy razonable, pero me están hablando de unos estudios y
alternativas que... que no existen, en fin... al final, Son Espases.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Això ho diu vostè, jo sí que vaig... record que vaig
participar, es va debatre, es va demanar a tècnics, a vegades
vostè sap que es demanen posicions i no queda registrat, per
registre d’entrada...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No hay ningún informe, Sra. Armengol, ni en el Govern, ni
en su consell ni en el Ayuntamiento de Palma. 

Sr. Presidente, me reservo para el siguiente turno. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Veramendi. Per encetar el segon torn, té
la paraula el portaveu del Grup Parlamentari Socialista Sr.
Diéguez, per un temps de dotze minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, Sra. Armengol, buenos días otra vez. No se crea nada de
lo que dice el Sr. Veramendi, los estudios existen, ¿eh?, yo sé
que por lo menos existen tres, pero vamos, quiero decir..., de ahí
en adelante puede oír cualquier cosa, o sea... usted tranquila y
capacidad de asombro, no se desborde porque tendrá motivos
para ello.

A ver, también le ha estado preguntando... a qué está
tratando de (...) idea siguiente?, ah!, se hicieron una serie de
estudios, etc., se descartó por motivos políticos. Creo que nos ha
dicho, creo que bastante claro, que se descartó por motivos
económicos y técnicos, y jurídicos, el no suspender
definitivamente las obras de Son Espases y hacerlo en otro sitio.
Creo que nos ha dicho que había unas indemnizaciones enormes
y que había una concesión hecha de una obra en marcha,
incluso. Es así, ¿no?

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Sí, així és. Es va descartar per motius econòmics, per motius
jurídics de no poder seguir amb la mateixa tramitació a un altre
solar, i per motius que els ciutadans necessitaven un hospital de
referència i no es tenia, i perquè a vegades els pecats originals
no es poden solucionar, i aquest era un pecat original no
solucionable. 

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Por lo visto también esos estudios parece que decían que la
concesión no se podía llevar a otro sitio, que según el contrato
concesional no se podía cambiar de lugar. Lo digo porque hay
gente que todavía no acaba de...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Efectivament, hi havia uns estudis seriosos fets per part del
Govern i l’Advocacia de la comunitat autònoma, en definitiva
estudis molt rigorosos que donen tota la credibilitat al Govern.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

En esta comisión se ha declarado que hubo un pacto político
entre el Partido Popular y Unió Mallorquina en política
territorial para que el Hospital universitario de Son Espases se
pudiera hacer en Son Espases. A mí me hubiera gustado que
hubieran venido los que votaron a favor del pacto, que alguno
está aquí, y los que votaron a favor del pacto, que debían de
saber lo que votaban, nos explicaran qué es lo que habían
pactado. ¿Usted sabe algo de esto, de ese pacto que se comentó
en aquel momento?, porque creo que no era una cosa secreta,
creo que era una cosa bastante pública y notoria.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Era prou públic i notori. De fet jo record molt bé aquella
legislatura, perquè jo repetesc que era la portaveu que feia
oposició al Sr. Jaume Matas en aquell moment, hi havia un
pacte que quan es va començar a tramitar el Pla territorial de
Mallorca incloïa una ART, un creixement d’Alcúdia allà; el Sr.
Bartomeu Vicens en el ple de Consell de Mallorca va dir que
això era una petició del Partit Popular, i com que el Partit
Popular de Palma va dir que llevava aquella ART la va llevar,
això va anar així, es va llevar un urbanitzable, i després hi va
haver el pacte polític, que crec que aquí el Sr. Vicens...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Perdone, un segundo solamente le interrumpo. ¿Es que el
Partido Popular pedía cambiar urbanizables?

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Això va sortir a tots..., i hi ha l’acta del plenari del Consell
de Mallorca, que el Sr. Vicens va dir textualment que com que
el Partit Popular, era una petició del Partit Popular que hi
hagués aquella urbanització allà, i com que el PP de Palma
havia dit que no era necessària la llevaven, i així es va tramitar
el Pla territorial de Mallorca. I després hi va haver un altre pacte
jo crec que polític de les cúpules del Partit Popular i d’Unió
Mallorquina que el Sr. Vicens ha reconegut en aquesta comissió
d’investigació, on no podem mentir, que era Son Espases per
Can Domenge. De fet això va succeir el juny de 2006 en el ple
del Consell de Mallorca, es va dur per despatx ordinari
l’aprovació de Can Domenge; en aquell moment..., bé, jo els
puc mostrar el retall, perquè com que l’he cercat el tenc, bé:
“PP y UM aprobarán Son Espases y Can Domenge por lealtad
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a su pacto”, en primer fila el Sr. Rubio i el Sr. Veramendi,
portaveu i portaveu adjunt del grup de consellers del Partit
Popular. El Sr. Rubio va dir que era un gran dia per a Mallorca
perquè aconseguíem el parc Mallorca Can Domenge, i que els
ciutadans havien defensat els drets de ciutadania amb aquella
obra, i eren 19 vots a favor del Partit Popular i d’Unió
Mallorquina, 13 en contra de Partit Socialista, PSM i Esquerra
Unida-Verds, que són els que hi varen intervenir.

Per despatx extraordinari es va dur la urgència i la votació
de Son Espases el mateix dia, i el nostre portaveu en el Consell
de Mallorca va dir: “És un canvi de cromos entre el Partit
Popular i Unió Mallorquina, Son Espases per Can Domenge”.
Era públic i notori el que hi havia.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Ya digo, lamento tener que preguntarle sobre esto, pero las
personas que intervinieron ahí hemos pedido que vengan, pero
han votado que no quieren venir de ninguna manera, ¿qué
tenemos que hacer?

He oído comentarios acerca de la velocidad con la que se
dan licencias y cosas de estas características. Yo creo que la
licencia más veloz que recuerdo se dio por el Partido Popular en
Andratx, que dio un domingo una licencia, se pidió un domingo
por la mañana y se dio..., perdón, un domingo no, un día de
agosto por lo mañana, y el mismo día por la mañana de dio una
licencia; creo que es la más rápida que he conocido, ése es el
récord. Pero dentro de esos récords, quizá por la dificultad que
tiene, tenemos entendido que la licencia para la construcción, la
licencia de obras para la construcción del Hospital de Son
Espases, que es sobre lo que versa esta comisión de
investigación, la licencia de obras para una obra de muchísimos
millones de euros y de gran complejidad, el Ayuntamiento de
Palma la dio en 48 horas. Teniendo en cuenta que se trata quizá
de la obra..., una de las obras más importantes que se han hecho
en esta comunidad autónoma, ¿48 horas es un plazo razonable,
habitual, o...?, bueno, habitual no, porque no hay muchas obras
como ésta, ésta quizá sea de las más grandes.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

No, evidentment em sembla que és una llicència que es va
donar en un temps rècord, d’una forma molt..., en fi, molt
estranya dins l’administració pública, trobar un rècord de
rapidesa a donar una llicència. El que passa és que en aquella
legislatura, repetesc, varen passar moltes coses d’aquest estil,
desgraciadament; basta recordar -jo què sé- el Palma Arena
s’havia adjudicat per 48 milions d’euros i se’n varen pagar 110;
és a aquella legislatura.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Ya. Volviendo al Hospital de Son Espases, ¿qué iniciativas
tomó el Consell de Mallorca en temas urbanísticos relacionados
con La Real y el hospital?

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Bé, hi va haver la Llei 4/2008, en aquella legislatura, on ja
es varen annexionar inicialment dos solars a prop de Son
Espases per fer-los d’equipament públic i evitar possibles
creixements urbanístics. Després es va presentar per part del
Govern un projecte de llei de La Real que no va ser aprovat per
part del Parlament de les Illes Balears, però el gener de 2011
nosaltres vàrem fer la modificació del Pla territorial de
Mallorca; la modificació puntual número 2 incloïa una àrea
d’intervenció paisatgística que era a la zona de l’entorn de La
Real, del monestir de La Real, per eliminar un àrea de
creixement, de transició de creixement, que estava inclosa allà
per part del Pla general de Palma, per fer-hi una zona verda i
una zona d’interès agrari. Aquesta àrea d’interès paisatgístic va
ser aprovada amb els vots del Partit Popular en aquell moment
en el Consell Insular de Mallorca, i incloïa que s’havia de fer un
pla especial entre ajuntament i consell insular que s’havia de
desenvolupar, i teníem de temps fins abans del 2013.
Desgraciadament l’actual equip de govern del Partit Popular del
Consell de Mallorca i de l’Ajuntament de Palma no han fet res,
i s’ha deixat perdre aquella àrea d’intervenció paisatgística que
havia de suposar una zona verda per a la ciutat de Palma.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Entonces me ha hablado de dos cosas: de septiembre de
2010, el proyecto de ley de protección del entorno del
monasterio de La Real, que no fue apoyado por el Partido
Popular en este parlamento.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Sí, en el Consell Insular de Mallorca va tenir el suport del
Partit Popular, en aquell moment n’era el portaveu en Jaume
Font; quan es va tramitar la llei crec que ja en Jaume no devia
estar en el Partit Popular i el Partit Popular del Sr. Bauzá degué
considerar que no havia d’aprovar aquell projecte en el
Parlament de les Illes Balears. Però això és durant la mateixa
legislatura.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Y posteriormente me dice la modificación de enero de 2011,
la modificación número 2. Esta modificación nos ha dicho que
preveía un plan especial; ¿en qué consistía este plan especial?,
si nos lo puede aclarar.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Donat que hi havia hagut una irrupció tremenda en un entorn
paisatgístic amb especials qualitats patrimonials dins Ciutat de
Palma, com és tot l’entorn de La Real, durant tot el procés de la
nostra legislatura vàrem treballar molt per intentar conservar els
trets característics d’aquella zona, i per tant l’àrea d’intervenció
paisatgística anava, primer de tot, a eliminar un àrea de transició
de creixement més residencial en aquella zona, i per tant aturar
això, i intentar fer una espècie de custòdia del territori per
intentar mantenir tota la zona rural d’aquella zona. S’havia de
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fer amb un pla especial que s’havia d’aprovar entre consell
insular i Ajuntament de Palma. Nosaltres vàrem deixar molta
feina feta i vàrem deixar recursos per poder-la tirar endavant,
però els equips de govern del Partit Popular d’aquesta
legislatura han abandonat aquesta idea i no s’ha fet res.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Ni el consell ni el ayuntamiento han hecho nada al
respecto?

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Cap dels dos, i havia d’estar aprovada abans del gener de
2013, si no ho record malament.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

O sea, ¿simplemente por dejadez o han dado alguna
explicación? ¿O simplemente están en contra de esta
protección?

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Jo no ho conec, però el Partit Popular sempre va tenir interès
a urbanitzar aquella zona.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Y una cosa que me ha quedado antes. El segundo cinturón
creo que decía..., creo que nos ha dicho antes que la Sra. Cabrer
había defendido que el segundo cinturón había de llegar hasta
Son Espases. ¿Sabe el proyecto que tiene la Sra. Salom para
continuar esa decisión del Partido Popular de que llegue a Son
Espases?

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Sí, una de les coses que m’han sorprès més d’aquesta
legislatura és que durant la passada legislatura a nosaltres se’ns
va criticar molt, i de fet totes les interpelAlacions i les mocions
de carreteres del Consell de Mallorca mai no varen anar pel
tema del pont de Son Espases, sinó que sempre varen anar per
demanar-nos la urgència perquè la via connectora, que ells
deien segon cinturó, arribàs fins a l’hospital. Nosaltres vàrem
deixar un projecte de via connectora fins a la carretera de Sóller
i que després l’Ajuntament de Palma ampliava el Camí dels
Reis. La decisió del Partit Popular ara que té majoria en el
Consell de Mallorca ha decidit que el segon cinturó, o la via
connectora, o l’ampliació de la carretera, de la xarxa viària,
només havia de ser d’Alcampo a l’aeroport, i mai no s’ha de
connectar l’hospital.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿O sea que el interés es porque llegue a Alcampo y no al
hospital? Pues no entiendo cómo se priorizan las cosas en esta
comunidad autónoma. O bueno, sí que lo entendemos, leyendo
la crónica de tribunales, claro, no lo que pasa aquí.

Otra cosa. Construir el Hospital universitario de Son Espases
y los nuevos accesos ¿fue un tema de interés general para el
conjunto de la ciudadanía? Construir el hospital, sobre todo los
nuevos accesos que se hicieron, ¿fue un tema de interés general
para la ciudadanía?

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Nosaltres vàrem prioritzar sense cap dubte, si es refereix a
això, que l’hospital que s’havia d’obrir el 2010, com tothom
recorda, tengués la possibilitat de què la gent hi arribàs. I la
meva gran preocupació era aquesta, que la gent pogués arribar
a l’hospital. Per tant, aquesta va ser una prioritat que va tirar
endavant el meu equip de govern i crec que era lògica.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muy bien Sra. Armengol. Muchas gracias por las
explicaciones y gracias por haberlas dado, porque dentro de dos
intervenciones no le dejaran hablar mucho. Así que gracias por
lo que ha podido explicar hasta ahora.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. A continuació té la paraula la
portaveu del Grup Parlamentari MÉS Sra. Fina Santiago, per un
temps de catorze minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, President. Sra. Armengol, en relació amb la seva
experiència política, aquella recerca d’alternatives que es varen
fer durant els dos mesos de paralització de les obres de Son
Espases, vostè com les caracteritzaria de reunions polítiques o
de reunions administratives?

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

De reunions polítiques. Jo no hi hauria participat si
haguessin estat reunions administratives.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

¿A fer actes de les reunions polítiques entre partits?

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

No. 

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Perquè sembla que aquestes actes són cabdals per entendre
(...) de Son Espases, quan eren reunions absolutament
polítiques.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

A més, si m’ho deixa afegir, el Consell de Mallorca té una
gran pàgina web, allà on qualsevol persona pot treure
informació de qualsevol solar, es veuen els metres i es veuen els
elements patrimonials que hi ha. I un, amb una mica de
capacitat, pot estudiar si pot anar a l’hospital o no.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Molt bé. Un altre tema en relació amb la seva
compareixença, és el tema de pont de Son Espases, la
construcció del pont de Son Espases, que va ser la solució
perquè la gent pogués arribar i resoldre una mica el conflicte
viari d’aquella zona. Es va adjudicar la construcció del pont de
Son Espases a una UTE, en aquest cas una UTE molt semblant
a la de Son Espases i es va fer una modificació al poc temps, per
criteris tècnics. La veritat és que això sorprèn, una modificació
en tan poc temps. Vostè recorda una mica els motius?

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Li explicaré com funcionava allà en el consell insular quan
jo era presidenta. Evidentment, el projecte del pont de Son
Espases surt del Departament de Carreteres, surt un projecte que
s’adjudica a una mesa de contractació, on tots eren tècnics
menys un polític, a la diferència de l’adjudicació de Son
Espases, que es va fer per tots polítics menys un o dos tècnics,
en el consell insular només hi havia un polític, la resta eren
tècnics. El polític en aquell moment era el Sr. Antoni Pascual,
que és el que fa l’adjudicació definitiva; després l’adjudicació
va a consell executiu i la presidenta signa el contracte, com
signa tots els contractes.

Quant a les característiques tècniques del projecte i del
modificat, jo li puc dir la meva experiència. Jo som apotecària,
jo d’això no en sé. I crec que si volen saber les característiques
tècniques, està molt bé que cridin els tècnics del Consell Insular
de Mallorca que varen firmar favorablement tots els projectes.
I en tot cas el Sr. Antoni Pascual i el Sr. Gonzalo Aguilar, que
crec que no han estat cridats en aquesta comissió i són els
responsables polítics del disseny de l’estructura.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

A l’acta de constitució de la mesa hi consta el Sr. Pascual
Ribot, que era polític; la Sra. Francisca Horrach Arrom,
interventora delegada del Departament d’Obres Públiques,
funcionària o càrrec polític?

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Funcionària.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

La Sra. Magdalena Porcell Moll, cap de servei de la
secretaria tècnica del Departament d’Obres Públiques,
funcionària o càrrec polític?

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Tots funcionaris, menys el Sr. Antoni Pascual.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Igual que el Sr. Rafel Serra Serra?

Un altre tema que ha sortit en aquesta comissió
d’investigació és per quin motiu no es fa l’informe d’impacte
ambiental del pont de Son Espases?

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Bé, aquesta també és una qüestió absolutament tècnica. Hi
ha l’informe tècnic del consell que avala que no era preceptiu
l’informe d’impacte ambiental. L’informe tècnic està basat en
la Llei 5/90, de carreteres de la comunitat autònoma i la Llei
11/2006, d’avaluació d’impacte ambiental. I el signen cinc
tècnics: l’autor del projecte, els dos directors del projecte, el cap
de supervisió i planificació i l’enginyer de supervisió. En cap
cas no és una decisió política, ni una solAlicitud política. Per
tant, no es va demanar l’informe d’impacte ambiental per
aquests motius.

I vull dir una altra cosa, si m’ho permet, que el Partit
Popular en el Consell de Mallorca no va recórrer ni posar cap
recurs contra l’obra d’aquest pont ni aquesta decisió. Ho va ver
contra la via connectora, que, per cert, la va recórrer, la va
aturar la licitació de l’obra per dues coses, perquè es
fragmentava el pagament o la contractació i perquè no tenia
impacte ambiental. Sap com està executant la via connectora
actualment el Consell Insular de Mallorca? Fragmentant el
contracte i sense informe d’impacte ambiental.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Vostè té coneixement, per tant, que aquest informe no
preceptiu que es marca a la Llei 5/90, ara s’està utilitzant també
per fer altres tipus de ponts a la nostra comunitat autònoma com
el cas de Mallorca?

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Tothom supòs que es pot passejar, en aquest moment hi ha
obres a la zona de l’aeroport, poden veure que es fan ponts, es
fan rotondes. Tot això no ha tengut un informe d’impacte
ambiental nou, que és el que defensava el Partit Popular quan
era a l’oposició, però quan ha governat ha fet una cosa ben
diferent.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Correspon el torn del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula l’Hble. Sr. Carlos
Veramendi, per un temps de devuit minuts.
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Bueno, vamos a la realidad de esta
comisión, porque informes sobre solares alternativos, en
realidad en ninguna de las tres instituciones. Veo que hablaron
mucho, era muy común en ustedes, como pasó con la vía
conectora. Y respecto a sus especulaciones sobre Can Domenge,
son especulaciones suyas, la justicia se ha pronunciado y no es
nada de lo que usted dice. Pero bueno, no pasa nada, usted sabrá
lo que dice.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Perdoni? Hi ha un judici que s’està fent sobre Can Domenge
i s’ha dit el que s’ha dit, hi va haver un cobrament de
comissions. Això he sentit jo...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No los nombres que usted dice. Bueno, mire, si la obra del
hospital acordaron reanudarla el septiembre de 2007, aquel
corazón partido y todo aquel circo que montaron, ¿por qué hasta
dos años y tres meses después, usted no inició los accesos a Son
Espases? Dos años y tres meses después, cuando el hospital se
había reanudado ya.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Perdoni, el pont de Son Espases es va inaugurar abans que
s’obrís l’hospital i he explicat els terminis. Nosaltres vàrem
haver de negociar un nou conveni de carreteres, vàrem demanar
l’encomana de gestió. És ver que el ministeri no ens ho va donar
i vàrem tenir molts de problemes amb el ministeri. Jo vaig sortir
públicament i vàrem fer totes les negociacions i vàrem
aconseguir un nou conveni de carreteres, a partir d’aquí, vàrem
poder adjudicar. Però alhora també vàrem modificar el Pla
director sectorial de carreteres, vàrem fer el projecte de la via
connectora...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

La pregunta no es esa...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

...i vàrem fer el tercer carril de via de cintura... No em deixa
acabar de dir-ho...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Yo le hago unas preguntas concretas. A mí me parece muy
bien que usted quiera cubrir el tiempo. Yo le hago una pregunta
concreta. Mire...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Quina és la pregunta concreta, Sr. Veramendi?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

La pregunta concreta, septiembre del 2007 reanundan
ustedes las obras...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Sí.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Y el primer documento que hay en el Consell de Mallorca de
accesos a Son Espases, por mucho que usted hable de convenio,
es dos años y tres meses después...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Què diu?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Dos años y tres meses después. Diciembre de 2009,
diciembre de 2009, es el primer documento de adjudicación...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

D’adjudicació sí...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no de inicio de la contratación...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Abans de l’inici de contractació, si em permet, s’ha de fer
tota una feina de projectes, hi ha tots els projectes de la
modificació del Pla director sectorial de carreteres, perquè hi
havia el segon cinturó de la Sra. Cabrer, hi havia l’autopista
Inca-Manacor, tot això es va haver de modificar...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Y entonces ¿por qué lo tramitaron por urgencia, como usted
acordo en el consell executiu? ¿Por qué tramitó ese proyecto por
urgencia?

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Fins el 2009 no vàrem poder disposar dels doblers i de la
possibilitat de fer el projecte, perquè vàrem haver de signar un
nou conveni amb el ministeri -repetesc-, el signam el 2008, el
2009, no me’n record de la data, amb el Sr. Pepe Blanco. I a
partir d’aquí podem fer el projecte i contractar-lo...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Los accesos a Son Espases no estaban en ningún estudio que
ustedes hicieron. De hecho, en el 2008, usted aprobó en el pleno
del Consell de Mallorca conectar los accesos con esa vía láctea
o vía conectora, no sé cómo querían llamarla ustedes, de vía
conectora a Son Espases y al final no lo hicieron. La solución
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que adoptaron la iniciaron en diciembre de 2009. Todo lo que
hicierion en medio no consta ni en ningún proyecto, ni en
ningún estudio previo.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Crec que s’hauria de documentar una mica...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no, documentado lo estoy, no se preocupe. Mire, la obra
del macropuente la adjudicaron a la misma UTE que hacía el
hospital, ¿es así?

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Sí.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

La misma, no parecida, la misma exactamente...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Un criteri tècnic..., la mesa de contractació amb tots
tècnics...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

En ustedes todo es técnico siempre...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Si vol rebatre la posició dels tècnics...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Vamos a los técnicos, ¿por qué desoyeron al Colegio de
Ingenieros de Caminos -técnicos, técnicos ¿eh?-, cuando al
aprobar ustedes el expediente para contratar la obra, éste, el
Colegio de Ingenieros, les pidió que retiraran la licitación y
convocaran un concurso de ideas, ya que su envergadura y su
situación así lo requería? Esto los técnicos, ¿por qué no lo
hicieron?

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Miri, Sr. Veramendi, la contractació del pont de Son Espases
es va dur per un criteri absolutament tècnic amb el temps
suficient, és veritat que el ColAlegi d’Enginyers va fer aquesta
queixa que són els mateixos que varen fer la queixa que Son
Espases no s’havia d’adjudicar a qui s’havia d’adjudicar i que
després es va canviar l’adjudicació.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Mire, el mismo Colegio de Ingenieros...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

La mateixa persona, no el colAlegi, la persona.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos le dijo que dar 12 días sólo para presentar ofertas, lo que
hizo usted y aprobó usted, era muy difícil proyectar una
estructura de estas características y con la calidad exigible y que
no implique sobrecostes durante su ejecución, como así se
produjo. ¿Por qué desoyó al Colegio de Ingenieros que le dirige
un escrito, no una sugerencia o ..., no, un escrito expreso que
después ustedes contestaron por fax?

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Sap quants de dies varen donar vostès per fer el projecte de
Can Domenge...?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Yo no le estoy preguntando... yo, Sra. Armengol, si usted
viene a comparecer por Son Espases, si usted quiere el tú más...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Ya, però, Sr. Veramendi, però és que tal vegada vostè... si
vostè...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... si vostè hagués volgut, s’hagués votat la possibilitat que
vostès haguessin vengut aquí i ens haguessin explicat això
perquè vostè ho sap més que jo perquè tot neix d’un pecat
original d’aquella legislatura, quinze dies per al projecte de Can
Domenge amb vacances de Nadal...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sí, sí... me parece estupendo, mire...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

... vostès varen votar a favor i estaven...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, per favor, una mica de silenci.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Mire, como veo...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

... vostès estaven encantats, per tant...
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Como veo que quiere...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

... si tècnicament era possible o no? Jo, Sr. Veramendi, no ho
conec...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

La máxima autoridad técnica se lo dice y usted lo desoyó.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

No, perdoni, la màxima autoritat tècnica del Consell Insular
de Mallorca...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

... són els tècnics del Consell Insular de Mallorca...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sí, sí ...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

... li demanaria que no fes de menys als funcionaris...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Nadie hace de menos a los técnicos del consell...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

... de la institució insular.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

... ustedes les hacían de menos, modificando obras con visitas
políticas. Mire, ¿por qué al inicio del proyecto del puente no
mandó la documentación a la Comisión Balear de Medio
Ambiente, como aquí mismo dijo el Sr. Vicens que era lo
habitual, y éste le hubiese dicho si era necesario o no el estudio
de impacto ambiental? La autoridad para definir si hay estudio
de impacto ambiental y si se necesitaba el informe es la
Comisión Balear de Medio Ambiente. 

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Sr. Veramendi, hi ha un informe a què jo he fet menció,
firmat per cinc tècnics, que deia que no era preceptiu i el Partit
Popular del Consell de Mallorca no va fer cap iniciativa, ni cap
pregunta, ni cap interpelAlació, ni cap moció ni cap recurs contra
la decisió de no fer l’informe d’impacte ambiental del pont de
Son Espases. Ens ho pot explicar vostè tal vegada.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Bueno, la conclusión fue esto, aquí detrás, si lo consigue ver,
está la Serra de Tramuntana, ¿la ve?...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

La llàstima és que no em mostri l’hospital de Son Espases
que ocupa una mica més d’espai.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no, yo le digo para lo que comparece, y aquí detrás
parece ser que está La Real, yo creo que está el monasterio de
La Real. 

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

És que l’hospital està mal ubicat i mai no s’arreglarà aquella
ubicació, Sr. Veramendi,...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Yo le haré, ..., yo le haré las preguntas, Sra. Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

... vostè em podria explicar per què ho varen ubicar allà, aquest
és el problema.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No se preocupe, yo le haré las preguntas. Mire, no ve usted
fraudulento y un engaño aparentar que protegen el entorno
paisagístico de La Real y la Serra de Tramuntana, teóricamente,
y metan, porque esto es un scalextric que hacía treinta años que
en Europa no se había hecho esto, usted fue propulsora, usted
siempre pasará a la historia por ser éste su modelo de carreteras,
tres niveles distintos de circulación, esto desde el xcalextric de
Madrid no se hacía, y sin ni siquiera ningún estudio de impacto
ambiental que se lo diga la autoridad competente que es la
Comisión Balear de Medio Ambiente, ¿no lo ve usted un fraude,
a esto?

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Miri, Sr. Veramendi, jo el que veig un desastre és haver
ubicat l’hospital a la finca de Son Espases i com que està mal
ubicat l’hospital tots els arranjaments posteriors idò són els que
són. Nosaltres vàrem haver d’intentar solucionar un desastre
sense precedents en aquesta comunitat autònoma com aquest. A
partir d’aquí, la solució que vàrem trobar era la més adequada,
era la més adequada...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sabe que no.
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LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

... i vostè tal vegada em podria explicar per què vostès deien...

EL SR. PRESIDENT:

Deixi acabar, senyor...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sí.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

... que la solució, la solució era fer un segon cinturó que
connectàs. Això ens havia dit el Sr. Matas i la Sra. Cabrer. El
segon cinturó no va connectar mai i ara han decidit que no s’ha
de fer res i segona demanda, el metro, per què no va connectar?
Perquè això tal vegada hagués solucionat algunes coses, Sr.
Veramendi.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿No ve un engaño vender a bombo y platillo, usted y el Sr.
Antich, un proyecto de ley, un proyecto de ley, junto con el
Govern lo presentaron, de supuesta protección del entorno de La
Real aprobado en Consell de Govern el setiembre de 2009 poco
antes de poner en marcha este pontarro y una vez inaugurado el
hospital, con grandes fotos eso sí, el proyecto desaparece, no se
aprobó?

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

No sé si recorda que en aquella legislatura nosaltres vàrem
quedar en minoria, perquè varen treure fora del Govern Unió
Mallorquina per dubtes sobre corrupció política, i que el Sr.
Font també se’n va anar del Partit Popular, ho dic perquè tot va
lligat una mica, llavors en el Parlament el Partit Popular va
canviar de posició, no va voler defensar l’àrea d’intervenció
paisatgística que sí va votar en el Consell Insular de Mallorca...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Pero si ustedes no tenían apoyo, Sra. Armengol...

EL SR. PRESIDENT.

Deixi acabar, Sr. Veramendi, deixi acabar, per favor.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Per això no es va poder aprovar perquè no teníem els vots
suficients. La voluntat sí, els vots suficients no, Sr. Veramendi.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sí, no, voluntad tenían mucha. ¿No le parece contradictorio
..., usted se gastó 68.900 euros en dar a un despacho de
arquitectos de Barcelona la realización de un estudio de
protección paisajística y medioambiental del entorno de La Real
sabiendo que no servía absolutamente para nada, que no se hizo,
y encima no le da estudio de impacto ambiental al puente que
realizaron? ¿Para qué se gasta usted el dinero en estudios de

protección paisagística y despues hace un puente sin estudio de
impacto ambiental?

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Sr. Veramendi, s’ha de documentar millor. L’àrea
d’intervenció paisatgística...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, la que no se ha...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Veramendi, deixi contestar, per favor, deixi contestar. I
vostès, per favor, no facin de president, de president faig jo, els
queda clar? Els queda clar? Idò, ja està. No tenen la paraula. 

Sra. Francina, contesti, per favor.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sr. President. No entenc per què hi ha tants de
nervis. A veure, l’àrea d’intervenció paisatgística va al que està
devora el monestir de La Real i és una àrea d’intervenció
paisatgística que nosaltres vàrem aprovar amb els vots
favorables del Partit Popular, és veritat que el portaveu era el Sr.
Jaume Font, per ventura si hagués estat el Sr. Rubio no hagués
sortit, però amb el Sr. Jaume Font va sortir, vostès varen votar
a favor. Què ha passat? Que quan s’havia de fer l’àrea
d’intervenció paisatgística els nous governs del Partit Popular
no l’han feta. Li podria demanar a la Sra. Salom, al senyor... al
batle de Palma, no sé, per què no l’han feta, jo no ho sé per què
no l’han feta. Jo crec que era important fer-la i executar-la i
retornar aquell espai rural i agrari als veïnats d’aquella zona.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Conclusión: 69.000 euros ahí se quedan. La realidad es que
usted inició un supuesto, sumando, un supuesto proyecto de ley
muerto...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Perdoni, allà, perdoni allà es queden...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

...un convenio... si me deja... 
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EL SR. PRESIDENT:

Deixi’l acabar, Sra. Francina, si no li sap greu, deixi’l
acabar. 

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

... si me deja, se gastan 69.000 euros en un estudio muerto,
firman un convenio con los misioneros de los Sagrados
Corazones para llevar a cabo actuaciones de protección del
paisaje. Conclusión, conclusión, ésta es la protección del
paisaje, ésta es la protección del paisaje. Por cierto, Sra.
Armengol, yo sé que tal vez estaba un poco ausente usted en el
consell, pero no me hable de que venga avalado por cinco
técnicos, el único informe sobre el puente del Servicio de
Planificación y Construcción que habla de algo es firmado por
un cap de servei...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

No és veritat...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Eh? Mírelo aquí, se ve claramente, pero bueno, sigamos.
Usted tramitó por urgencia el puente, yo le voy a decir por qué
tramitó por urgencia el puente, porque las peleas internas de su
vía conectora, en aquellos momentos con el Bloc, estaba en
todos los medios, estaban en todos los medios aquellas peleas
que tenían por la vía conectora porque creían que cambiándole
el nombre pues así parecía rosa la conexión, conclusión, un
segundo cinturón light que no llegaron a hacer y les pilló el
toro. ¿Qué pasó que les pilló el toro? Ufff, que Salud abre el
hospital. ¿Qué hicieron ustedes? Poner en marcha... ahora le
hago la pregunta, no se preocupe, no tenga tanta ansia...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

És que si té tantes ganes de parlar no sé per què no ha volgut
pujar aquí dalt, Sr. Veramendi.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

... no tenga tanta...

EL SR. PRESIDENT:

Faci la pregunta...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

... si té tantes coses a contar...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Es que ahora voy a llegar...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, faci la pregunta.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

... ya sé que es una situación complicada...

(Se sent una veu de fons que diu: “Yo no lo entiendo”)

... es consciente que por sus prisas e improvisaciones esto,
porque esto se llama esto ¿eh?, esto se llama esto, ni macro
puente ni nada, esto, esto es su modelo de carretera, Sra.
Armengol, esto tuvo un considerable sobrecoste con dos
modificados, dos, uno de ellos informado negativamente por la
secretaría general del consell, sí, sí, ¿quiere ver el informe?
Porque veo, no sé a qué dedicaba usted, de nueve a tres, no sé
a qué se dedicaba...

(Se sent una veu de fons que diu: “que em faci la pregunta,
per favor”)

EL SR. PRESIDENT:

Faci la pregunta, Sr. Veramendi, per favor.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Ya voy, ¿no cree que si hubiese hecho mejor planificación
y como le decía el Colegio de Ingenieros no se nos hubiese ido
a un 26% de sobrecoste el puente?

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Armengol. 

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Val. Quant a l’impacte, Sr. Veramendi, deixi’m contestar,
allò que té un impacte tremend i irreparable és l’hospital, vostè
em vol mostrar el pont, però l’hospital és com a deu vegades
més gros que el pont i davant d’un desastre vàrem haver de
cercar la solució més adequada, Sr. Veramendi, que va ser
aquesta...

(Se sent una veu de fons que diu: “aquesta, aquesta”)

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Venga.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

És el que m’ha demanat...

(Se senten veus de fons que diuen: “No, no”)

...  posin-se tranquils...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, usted...
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LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

... és el que m’ha demanat...

(Remor de veus)

... després m’ha demanat, després m’ha demanat...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, una mica de silenci. Sra. Armengol, continuï.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Si no quiere contestar dígame, no quiero contestar y
pasamos pregunta. 

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Posin-se una mica tranquils, posin-se una mica tranquils, em
fan senyes que no...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Armengol, Sra. Armengol, continuï per favor, continuï
té la paraula vostè, continuï.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Val. Els tècnics, vostè em diu que no hi ha tècnics que
signen, el Sr. Paco Rosselló, cap de Supervisió i Planificació...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Cap de servei, cap de servei.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

... bé, en aquell moment era cap de Supervisió i Planificació;
l’autor del projecte, Rafel Rosselló Estelrich; els directors del
projecte, Joan Reus Frontera i Ignasi Galmés, tot dos enginyers
tècnics d’Obres Públiques; i l’enginyer de Supervisió el Sr. Joan
Rius Gibert...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Cómo puede haber...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

... cinc tècnics que signen...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Un segundo, un segundo, señora...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

... però deixi’m acabar...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Veramendi, per favor, deixi acabar...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, es que está equivocando...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

... cinc tècnics que signen...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Armengol. Sr. Veramendi, per favor, deixi acabar...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Es para centrarnos, es que está equivocando documentos,
una cosa...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Tots els documents aquests diuen que no és preceptiu
l’informe d’impacte ambiental. Vostès ara estan executant la via
connectora sense informes d’impacte ambiental...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Mire, Sra. Armengol...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

... totes les rodones que estan fent...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sr. Presidente.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

... elevades no tenen l’informe d’impacte ambiental.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sr. Veramendi, té la paraula. Sr. Veramendi, té la
paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Perdoni, Sr. President, he de contestar la contractació...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sr. Presidente...
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LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

... m’ha demanat també el sobrecost.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Mire, Sra. Armengol...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sra. Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Li vull explicar el sobrecost que m’ha demanat. M’ha
demanat el sobrecost i li explic, li explic, Sr. Veramendi. 

Es va adjudicar aquest pont per un valor de gairebé 6
milions d’euros, al final s’ha liquidat per 7 milions amb un...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, se adjudicó por 5,3.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

O 5,3, perdoni, 5,3...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Veramendi, per favor...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

... perdoni, 5,3...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Estudie, estudie.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

... s’ha liquidat per 7 amb un reconeixement...

(Se sent una veu de fons que diu: “Ja està bé, home!”)

Jo, si no ho vol saber, no li cont.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Veramendi, deman, per favor...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Es que me gustaría preguntar...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, però...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Però és que m’ho ha demanat, m’ho ha demanat...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Deixi’m, deixi’m que dirigeixi el debat, no poden parlar els
dos a la vegada perquè no s’entén...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Mire, vamos a centrar el debate porque veo que se ha
dispersado aquí...

EL SR. PRESIDENT:

... i si no, em veuré obligat a haver de donar torns de paraula en
lloc que es mantengui un diàleg...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Mire, como veo que desconoce...

EL SR. PRESIDENT:

...d’acord amb què s’ha de mantenir.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

No, m’ha demanat per la contractació i li vull contestar, tenc
molt d’interès...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Venga. A ver si es breve.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Es va liquidar per 7 milions amb un reconeixement
extrajudicial de crèdit, no en la tramitació d’una modificació del
projecte...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sra. Armengol, se liquidó por 6,7 ...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

... i amb una liquidació de l’obra...

Sr. Veramendi, per favor, per favor. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Veramendi, per favor, deixi acabar de la reflexió de la
compareixent...
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Es que no acierta una...

EL SR. PRESIDENT:

... i després tendrà vostè la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

... qui ha liquidat l’obra? El Govern presidit per Maria Salom
que estic convençuda...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Mire, mire, Sr. Presidente.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

... que el Sr. Maurici Rovira ha fet totes les investigacions...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Aquí venía a hacer la memoria...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

... per saber que està ben pagat...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Venga, ¿puedo hablar ya?

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Es fia vostè del Sr. Rovira?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Puede, podemos...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

... i de la Sra. Salom?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Mire, usted tiene, déjeme preguntar, hay una serie de
equivocaciones, usted me dice que está firmado por el autor del
proyecto, ¿cómo se licita un concurso y lo firma el de...?, usted
está confundiendo el informe de supervisión con el informe de
licitación, pero es igual, usted me dice que el puente se adjudicó
por 6,7 o por 7, va dando cifras dispares. El informe de
evaluación de impacto ambiental lo tiene que hacer la Comisión
Balear de Medio Ambiente, no quien usted quiera que hace, y
por cierto, me pone esa cara de sorpresa, con los ojos que me
abre como platos, diciendo que no hay ningún informe
desfavorable, 21, a ver...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Veramendi, una mica de respecte, per favor, una mica de
respecte, per favor.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

... 21 -es que abre los ojos-, 21 de marzo de 2011, Sr. Secretario
General del consell...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

L’incomoda la meva mirada?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

... informe desfavorable...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

No sé, deman, és que no sé quin problema...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Armengol, no té la paraula. Sra. Armengol, no té la
paraula...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¡Ayyy...!

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Veramendi, per favor, continuï.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

No sé quina pregunta...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Armengol, no té la paraula. Continuï, Sr. Veramendi.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Venga, mire...

(Remor de veus)

... Palma, 21 de marzo de 2011, secretario general del consell,
informo desfavorablemente la propuesta de acuerdo de
aprobación del modificado de la mejora... o sea, del pontarro en
pocas palabras, ¿y usted dice que no hay ningún informe en
contra y usted lo llevó al Consell Executiu? Me parece que va
equivocada...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Però, Sr. Veramendi, em deixa contestar o no?
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

... mire, si me deja, ahora haré la pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Armengol, no li han fet cap pregunta encara...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

No li han fet cap pregunta.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, Sr. Veramendi. Sra. Armengol, no té la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Jo no he dit que no tengués...

EL SR. PRESIDENT:

No té la paraula. 

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

... aquest informe, jo he dit que no...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

No té la paraula, Sra. Armengol.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

A ver, per favor, mire, tanto que habla... le podrá decir al
letrado que...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Veramendi, continuï, per favor. Té la paraula i formuli
la pregunta. 

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Vamos a ello, si me lo dejan hacer. Mire, tanto que habla de
protección arqueológica y nos ha hecho aquí un speech de un
interés patrimonial, ¿por qué usted, porque usted presidia el
consell, por cierto, sabe cuántos acuerdos adoptó usted sobre el
puente? Siete acuerdos, usted los presidia y los votaba. 

¿Por qué aprobó usted la contractación y adjudicación de la
obra del pontarro este sin contar con ningún informe ni estudio
arqueológico de Patrimonio Histórico y más en una zona donde
a parte de haber encontrado restos arqueológicos hay tres bienes
de interés cultural declarado? Por consiguiente, usted, que me
alardea ahora de protección patrimonial contrató, aprobó la
contratación y una adjudicación sin ningún estudio
arqueológico, ¿es normal en una gran ..., en una proteccionista
como usted?

EL SR. PRESIDENT:

Contesti, Sra. Armengol. 

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

A veure, Sr. Veramendi, la meva capacitat de sorpresa no
acaba mai amb vostès. Vostè em diu això quan varen fer tota
una planta de l’hospital sense prospeccions arqueològiques.
Miri, el projecte...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Yo le he hecho una pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Veramendi, no té la paraula. 

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

El projecte que ve signat, que és quan es fa el projecte, és
quan s’exonera de l’impacte ambiental i ve signat per cinc
tècnics diu, tramitació del projecte i sistema de contractació, no
és preceptiva la redacció d’una avaluació d’impacte ambiental,
i va signat pels tècnics que li he dit. Segona qüestió, jo, com a
presidenta, vaig firmar el contracte, tot el procés d’adjudicació
es va fer en una mesa tècnica, si li interessa saber la qüestió de
la concreció tècnica del projecte, Sr. Veramendi, per què no ha
cridat al tècnic del consell el Sr. Aguilar i el Sr. Antoni Pascual
que són els que ho varen fer, jo no li puc explicar més del que
li estic explicant...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Usted presidía la institución, ¿tampoco la presidía?

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

... es va cercar la solució millor a un desastre inicial i sempre
serà un desastre tenir aquell hospital allà.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Venga, vamos a ello. Recordarle que quien dice que debe
pasar el estudio de impacto ambiental es la Comisión Balear de
Medio Ambiente, no quien a usted le parezca que lo tenga que
pasar. Mire, ustedes, en diciembre del 2009, usted misma, votó
y aprobó el inicio de la contratación, hasta marzo de 2010 no
aparece de su misma institución Patrimonio Histórico diciendo,



CNPI Hospital Son Espases / Núm. 44 / 6 de febrer de 2015 647

 

¡ojo!, que aquí hay tres BIC. Por consiguiente, usted que se
queja tanto de falta de protección del hospital, usted, en teoría
y en la realidad, pecó de lo mismo; pero bueno, vamos a su
gestión. La Sindicatura de Cuentas en el informe del 2010,
cuando usted era presidenta, a ver si de esto por lo menos se
acuerda, le dice expresamente que las adjudicaciones y la
contractación que usted hizo tiene siete deficiencias graves en
que usted adjudicó y cinco más en el modificado 1, que también
usted adjudicó. 

Le voy a dar las cifras porque veo que lleva una dispersión,
adjudicación inicial, 5,3. Modificado 1, 1.071.000 y pico.
Modificado 2, 349.000 euros. Esto es un sobrecoste aquí y en
Pekín, de un 26%. ¿Usted ve normal que por prisas, como le
dijo el Colegio de Ingenieros que tendrían sobrecoste con lo que
usted ha hecho, se le vaya de las manos la obra en un 26% para
este bodrio? Porque le recuerdo que yo no soy el que dice
bodrio, aquí hay un artículo de un periódico El Diario de
Mallorca que dice, “el resultado, Sra. Armengol, es un bodrio
impactante con tres pisos distintos de circulación que hace 30
años que no se hace en ninguna ciudad de Europa”...

EL SR. PRESIDENT:

Faci la pregunta, Sr. Veramendi, per favor.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Ya iba a hacer la pregunta, ¿le parece un sobrecoste normal
26% en una obra y dos modificados en escasos dos meses cada
uno?

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

A veure, la tramitació de tot el projecte va ser absolutament
valorada pels tècnics de la casa del Consell Insular de Mallorca.
Vostè em diu, la decisió que no hi havia d’haver impacte
ambiental és de la Comissió Balear de Medi Ambient, i jo li dic,
l’informe que es va fer dels tècnics de la casa deia que no era
preceptiu. Vostès, com a Partit Popular, no varen fer cap
iniciativa política per aturar-ho, sí que ho varen fer amb la via
connectora per no tenir impacte ambiental i vostès l’estan
executant sense informe d’impacte ambiental, Sr. Veramendi.
En el Consell de Mallorca vostès no varen fer cap iniciativa, ni
cap pregunta, ni cap interpelAlació, ni cap moció, ni cap recurs
contra l’obra i l’adjudicació del pont de Son Espases. 

Segona qüestió que vostè em planteja, el sobrecost, és d’un
26%, sí, és veritat, en aquells moments es va fer un projecte que
si vostè vol saber les qualitats tècniques cridi a qui ho sap...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Las tengo, las tengo...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

... vostè no els ha volgut cridar a declarar...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

... las tenemos, las tenemos...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Veramendi, deixi...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

...i en aquesta comissió -segona qüestió- es va executar, sí, amb
la forma més segura i més ràpida perquè s’havia d’obrir un
hospital i s’havia de tenir una connexió, que li record que també
es plantejava la via connectora que vostès han abandonat fer-la
i, per tant, vostès ja ara creuen que no s’ha de connectar més
amb l’hospital de Son Espases. Per tant, vostès duen trobar...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Es que tengo poco tiempo...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

... li acab de contestar, vostès duen trobar que aquest pont...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Le pido tiempo...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

... soluciona absolutament els accessos de Son Espases perquè
des que hi ha el pont vostès han decidit que no es necessita un
segon cinturó per anar a Son Espases. Per tant, aquest pont no
deu ser tan bodrio, ho deu arreglar a la perfecció perquè han
decidit que no es necessita res més. 

Quant al sobrecost...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sr. Presidente...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

... hospital de Menorca, té un sobrecost d’un 52%...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Es que esto no es objeto de la comisión...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Ara no li agrada sentir-ho...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Ah! No, no, puede decir lo que quiera.
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LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Hospital d’Inca...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Veramendi, deixi acabar la Sra. Armengol, per favor.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Pero le pediría un poco más de flexibilidad de tiempo.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

No, però clar...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Veramendi, per favor, ara ja li deman per favor, deixi
acabar la Sra. Armengol i després tendrà vostè la paraula com
a darrer torn.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Clar, li he de comparar amb altres obres públiques. Hospital
de Menorca, un sobrecost d’un 52%; el d’Inca, d’un 46%; el de
Formentera, un 62%. Sr. Veramendi...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sr. Presidente.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

... l’Hospital de Son Dureta cada dia abandonat...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

... esto es una comparecencia para preguntar no para hacer la
memoria...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Sr. Veramendi, jo no l’interromp.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, pero, Sra. Armengol, me está haciendo un speech del
debate de la comunidad...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

L’Hospital de Son Dureta...

EL SR. PRESIDENT:

Senyor...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Yo le hago preguntas, me contesta y no me contesta, me
habla de otros modelos...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Com què no li contest?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

... de otras situaciones...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Què vol dir...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Yo le hago preguntas, me contesta y no me contesta, me
habla de otros modelos, de otras situaciones...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Què vol dir que no li contest? No li contest allò que vostè
vol sentir, però és el que és...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no, no....

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

La veritat és aquesta. Son Dureta cada dia ens costa 1.800
euros als ciutadans d’aquesta comunitat autònoma. Aturar el
Palau de Congressos durant dos anys ens ha costat 12 milions
d’euros, per decisió del Partit Popular. Per tant, vostè em parla
d’això...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Vamos a la realidad de la cuestión...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Veramendi, se li acaba el temps. Té temps per a una
darrera pregunta.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No...

(Algunes rialles)

Sr. Presidente, lo que no puede ser es que haya continuas
interrupciones y no me permitan intervenir...

(Remor de veus)
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Miren, hay una cosa clara. Ahora le formularé la última
pregunta, no pasa nada. Usted que era tan respectuosa con los
técnicos -eso de boquilla como la transparencia-, la realidad es
que el director insular de carreteras, socialista, que vendrá
dentro de poco, aprovechando que el técnico se había ido de
vacaciones, dijo, “¡tate!, ahora es la mía”. Se fue a la obra y
modificó el proyecto, que llevó al modificado 2. La bromita nos
costó 349.000 euros, 349.000 euros nos costó la bromita. Y
cuando volvió el técnico de vacaciones dijo, “¿qué han hecho
ustedes? Esto es un desastre”. 

Usted que me habla de la Comisión Balear de Medio
Ambiente, yo creo que le ocultaron información, estoy seguro.
¿Cómo calificaría que después de dos meses de aquella foto
suya cortando la cinta y abierta al tráfico e inaugurado
oficialmente el macropuente, la Comisión Balear de Medio
Ambiente, dos meses después de funcionar, le diga que por una
pregunta del Partido Popular y por la prensa, se ha enterado de
que este pontarro está funcionando y que le mande el proyecto
de acuerdo a la Ley de impacto ambiental?

La Comisión Balear de Medio Ambiente le indica que usted
ha incumplido, exonerándolo por su cuenta, sí. Y ocho días
después, ocho días después no inaugurado el puente y en
funcionamiento, sino recepcionar administrativamente las obras,
le manda un CD para mandarlo a hacer puñetas, con todo el
perdón. Y le mandan un CD y ahí acaba la situación. ¿Usted ve
normal esta actuación después de toda la fanfarria que montaron
de protección del entorno de La Real?

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

L’informe de la Comissió Balear de Medi Ambient no és
cert, Sr. Veramendi, se n’ha de recordar. Vostès la pregunta que
fan i la demanda a la Comissió Balear de Medi Ambient, no és
pel pont és per la via connectora...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

...i vostès a la via connectora varen fer un recurs administratiu
en el consell insular, varen aconseguir aturar la licitació de
l’obra per dos motius. Perquè es fragmentava -deien- la
contractació i perquè no tenia impacte ambiental. La Sra. Salom
ho està executant, fragmentant la contractació i sense nou
impacte ambiental. Aquesta és la realitat. A la Comissió Balear
de Medi Ambient nosaltres li vàrem enviar el projecte i no ens
va tornar dir res. Per tant, si no et diuen res és perquè està bé,
perquè el pont ja estava inaugurat.

Segona qüestió, si a vostè no li pareix bé el plantejament de
com es va fer l’obra, jo li ho repetesc, la modificació i la
liquidació les ha pagat la Sra. Salom i qui ho ha supervisat és el
conseller d’Obres Públiques el Sr. Maurici Rovira, que estic
segura que ho ha mirat amb lupa i ho ha fet bé. I per tant, quan
ho ha pagat és perquè està ben fet, Sr. Veramendi...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Documéntese, documéntese ...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Per aportar qualque cosa positiva en aquesta comissió, per
què no ens explica el ple de juny de 2006 allà on varen canviar
Can Domenge per Son Espases...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Es usted la compareciente...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

...que aquí neix el problema, Sr. Veramendi, ...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Es usted la compareciente...

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies, entenc que han esgotat el temps
suficientment. Per tant, per acabar aquesta comissió, agrair a la
Sra. Francesca Lluc Armengol i Socias la seva compareixença.

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