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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam la
sessió d’avui i demanaria en primer lloc si es produeixen
substitucions.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Sí, Sra. Presidenta, Carmen Castro substitueix Catalina
Palau.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMAN:

Bones tardes, Sra. Presidenta. Isabel Llinàs substitueix Simó
Gornés.

EL SR. GARCIAS I SIMÓN:

Antoni Garcias substitueix Miquel Àngel Coll.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies.

I. Elecció del càrrec de secretari/ària de la comissió.

El primer punt de l’ordre del dia consisteix en l’elecció del
càrrec de secretari de la comissió, que com vostès saben hi ha
hagut una dimissió i per tant correspon l’elecció d’un nou
secretari.

Aquesta elecció es fa d’acord amb el previst a l’article 40.3
del Reglament de la Cambra, que diu exactament: “Per a
l’elecció de secretari cada diputat escriurà un nom a la papereta.
En resultarà elegit el que obtengui el major nombre de vots”. En
conseqüència deman als senyors diputats que facin arribar o, en
aquest cas, demanaria que proposin si hi ha..., demanaria si hi
ha cap proposta per al càrrec de secretari de la Mesa
d’Educació.

Sra. Rita?

LA. SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes. El Grup Socialista
proposa el diputat Miquel Àngel Coll.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Hi ha més propostes?

LA SRA. LLINÀS I WARTHMAN:

No, Sra. Presidenta. Per part del Partit Popular acceptam el
nom de Miquel Àngel Coll.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Per part del Grup del BLOC i PSM també acceptam el Sr.
Miquel Àngel Coll, i sotmetem a la presidència que, si hi hagués
unanimitat, no calgués la votació nominal. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS: 

També acceptam el nomenament de Miquel Àngel Coll,
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò crec que podem entendre que s’aprova la
proposta del Sr. Miquel Àngel Coll com a secretari de la mesa,
i queda aprovat, per tant, aquest punt.

II. Proposició no de llei RGE núm. 4867/08, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a facultat de
medicina a les Illes Balears.

Per tant passaríem, idò, al segon punt de l’ordre del dia
d’avui, consistent en la Proposició no de llei RGE núm.
4867/08, presentada pel Grup Parlamentari Popular, sobre
facultat de medicina a les Illes Balears.

A la proposició no de llei el Grup Parlamentari Socialista hi
ha presentat una esmena amb el RGE núm. 4101/09. 

Per tal de defensar la proposició no de llei intervé, per part
del Grup Popular, la seva portaveu.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. La posada en marxa d’una facultat
de medicina a la nostra comunitat autònoma seria un bon
instrument per millorar l’assistència sanitària als ciutadans de
les Illes, fomentaria la investigació, atrauria bons professionals
interessats en la docència, i fomentaria i facilitaria la formació
continuada dels nostres professionals que, pel fet insular, moltes
vegades veuen limitades les seves possibilitats, limitades o els
és molt costós, de fer cursos de formació continuada.

Seria una mesura que facilitaria als nostres joves estudiar
medicina sense necessitat de sortir de la comunitat autònoma,
com ara, que es veuen obligats a anar a altres comunitats. Això
segurament augmentaria el nombre d’estudiants i a llarg termini,
tenint en compte sempre que des de la posada en marxa de la
facultat de medicina ha de passar un mínim de 10 anys perquè
aquests estudiants puguin entrar en el mercat laboral, però, com
dic, a llarg termini podrien entrar en el mercat laboral i palAliar
el dèficit de professionals sanitaris.  

Hem de recordar que la demanda de metges és molt superior
a l’oferta a tot l’Estat espanyol, i especialment a la nostra
comunitat autònoma, com hem parlat en moltes ocasions
d’aquest tema. Aquesta manca de metges és un problema que es
veurà agreujat en un futur per diversos factors: per l’augment de
la població, per les jubilacions de professionals que es produiran
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en els pròxims anys, i per tot això és previsible que el Govern
espanyol, a través del Ministeri de Sanitat, augmenti les places
que s’ofereixen per estudiar medicina; es calcula que s’oferiran
unes 10.000 places més i per tant les facultats que ja existeixen
augmentaran les seves places, la seva oferta i també es crearan
noves facultats. Ja hi ha diversos projectes, algunes ja estan
aprovades, sobretot a Catalunya i a Madrid. A tot l’Estat
espanyol només Balears i La Rioja no tenen facultat de
medicina. 

Jo crec que tots aquests factors que he esmentat, a part
d’altres que es poden treure, però jo crec que és un bon moment
per plantejar-se aquest projecte perquè, si tenim en compte que
els tràmits per posar en marxa una facultat de medicina des que
es decideix, veient l’experiència d’altres comunitats, és
d’aproximadament un any, això coincidiria també amb la
posada en marxa de l’Hospital Son Espases, que serà un hospital
universitari i previsiblement estarà en funcionament l’any 2010.
Amb la posada en marxa d’aquest hospital es disposarà d’un
espai físic, a part de tots els professionals que allà faran feina,
i hi haurà espai per aules, laboratoris, així com també es podrà
aprofitar la infraestructura actual de la Universitat de les Illes
Balears.

A més tots els partits polítics, bé, tots no ho sé, estic segura
que el Partit Popular i el Partit Socialista sí que dúiem en els
nostres programes electorals aquesta iniciativa, la creació d’una
facultat de medicina a la nostra comunitat, i també el president
Antich es va pronunciar expressament a favor d’això el passat
mes d’octubre en el seu discurs del debat sobre l’orientació de
política general, va parlar a favor de la creació d’aquesta
facultat de medicina i es va comprometre a iniciar converses
amb la universitat.

És per tot això que el nostre grup ha presentat aquesta
proposició no de llei, en el sentit d’instar el Govern a fer totes
les gestions i actuacions necessàries per implantar la facultat de
medicina a les Illes Balears. Aquesta iniciativa es va presentar
el juny del 2008 i, bé, jo estic segura que des de llavors s’han
dat passes per començar a dur endavant aquest projecte i, bé,
com ha dit la presidenta, s’ha presentat una esmena que ara ens
explicarà la portaveu del Grup Socialista, i ja dic que en principi
nosaltres estam predisposats a acceptar qualsevol..., bé,
qualsevol esmena, i seria important que per a un projecte com
aquest s’hauria d’aconseguir un consens polític i social el més
ampli possible i podríem començar en aquesta comissió traient
aquest tema, aquesta iniciativa per unanimitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Castro. Per defensar l’esmena a què
hem fet referència, presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula la Sra. Rita per un temps de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Popular ens posa
avui a debat damunt la taula d’aquesta comissió un tema que
certament no és nou en aquest parlament, com és la implantació
dels estudis de medicina a la Universitat de les Illes Balears. No
només no és nou sinó que el govern actual ja s’ha definit en seu

parlamentària sobre aquest fet i a més a més existeix una
resolució d’aquest parlament sobre açò.

Em permetran, doncs, que faci un poc de memòria de les
coses més recents que pertoquen a aquest parlament. Per tant no
em referiré a la voluntat expressada en altres àmbits pel mateix
president del Govern o per la consellera d’Educació, o
expressada també en el mateix programa electoral del Partit
Socialista.

A la Comissió no Permanent de Salut de no fa ni un any,
concretament del dia 14 de maig del 2008, precisament en
resposta a una pregunta de la diputada del Grup Popular Sra.
Aina Castillo, el conseller de Salut i Consum, Sr. Vicenç
Thomàs, i així consta en el Diari de Sessions de la comissió, es
va definir clarament sobre la voluntat del Govern d’implantar
els estudis de medicina a la nostra comunitat. A més també vull
recordar la resolució número 158 del Parlament aprovada en el
darrer debat de l’estat de l’autonomia 2008, que instava les
conselleries d’Educació i Consum, juntament amb la Universitat
de les Illes Balears, a treballar en aquest sentit.

Per tant, senyors diputats i senyores diputades del Grup
Popular, en preparar aquest tema em demanava jo quin sentit
tenia per al Grup Popular presentar aquesta proposició no de
llei. Probablement sí que tenia un sentit en el mes de juny, en
què ve datada la proposició no de llei perquè, malgrat haver
sentit clarament el conseller a la comissió del mes de maig,
volguessin vostès que quedés més fermada, més concretada
aquesta proposta. Però després de la resolució del mes de
novembre, que és un mandat clar del Parlament cap al Govern,
el que hauria estat normal hauria estat la seva retirada, perquè
ja no té tot el sentit que tenia en el seu primer moment: el
Parlament ja s’ha pronunciat i ja no té lloc, per tant, mantenir la
proposició no de llei tal com venia formulada.

El mandat del Parlament ja està dictat, per tant. El Govern
a hores d’ara ja ha començat la feina que li pertoca, i és per
aquest motiu que si el que es volia era mantenir el debat polític,
cosa totalment lícita, el que pensàvem que s’havia de fer era
modificar aquesta proposta inicial i així, si m’ho permeten, ho
hem fet nosaltres en forma d’esmena, perquè si no ho fèiem així
semblaria que el Govern no ha complit o no està complint els
mandats parlamentaris, cosa que no és així. La nostra esmena,
per tant, s’ajusta a allò que pertoca fer en aquests moments si
realment volem els estudis de medicina a la nostra comunitat, i
és un procediment que es regula, entre altra normativa, per la
Llei Orgànica 4/2007, de modificació de la Llei Orgànica
d’universitat del 2001. Aquesta esmena també té en compte que
el Govern ja ha fet gestions i actuacions per implantar els
estudis de medicina a la Universitat de les Illes Balears, les
gestions i actuacions que pot portar a terme un govern
inicialment, perquè convindran amb mi que un govern no és del
tot sobirà en aquesta matèria, no basta la voluntat política,
encara que sí és necessària i imprescindible, però aquesta està
obligada a respectar l’autonomia universitària per una banda i
els tràmits amb els organismes competents universitaris, tant de
caràcter autonòmic com nacional, per una altra.
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En definitiva, quines són les primeres gestions que ha de fer
un govern segons la legislació actual? La primera gestió que ha
fer un govern autonòmic amb competències en la matèria com
el nostre és demostrar la seva voluntat política d’implantar els
estudis de grau de medicina a la nostra universitat i,
posteriorment, una volta aprovats els plans d’estudis, passats
tots el filtres que més tard detallaré, demostrada la seva qualitat
-dels plantejaments-, ja es pot crear la facultat on s’adscriuran
aquests estudis. El que és important és la implantació dels
estudis de grau, no el fet administratiu d’una facultat.

I què és el que ha fet el nostre govern? En primer lloc,
demostrar aquesta voluntat política. En data 5 de febrer del 2009
el conseller de Salut i Consum va encomanar a la rectora de la
Universitat la constitució d’una comissió per treballar en el
disseny del pla d’estudis del grau de medicina, i la universitat ja
ha creat una comissió de tres vicerectors i tres catedràtics
d’altres universitats que ja tenen implantats aquests estudis,
concretament de la Universitat de Barcelona, i ara mateix ja
estan treballant en aquest disseny i en l’elaboració de la
memòria preceptiva que després hauran de ser verificats pel
Consell d’Universitats, òrgan dependent del Ministeri de
Ciència i Innovació. Però abans d’aquesta verificació, el disseny
dels estudis i la memòria de la nova especialitat han de ser
aprovats pel Consell de Govern de la UIB, informats
favorablement pel Consell Social de la Universitat i avaluats per
la ANECA, l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i
Acreditació. Amb açò els vull dir que són molts els agents
implicats en la implantació d’uns estudis en una universitat, que
no depèn únicament de la voluntat política d’un govern
autonòmic, encara que aquesta voluntat, com hem dit, és no
només necessària sinó també imprescindible, però no pot ser
unilateral. 

Per altra banda, senyors diputats i senyores diputades, hem
de tenir en compte que en el món universitari han passat coses
aquests darrers anys, entre elles la necessitat d’harmonitzar els
nostres estudis superiors al marc de l’espai europeu d’educació
superior, és a dir, el Procés de Bolonya. A causa d’açò la
Universitat de les Illes Balears ha redissenyat els plans d’estudi
dels títols oficials de grau que provenen de les especialitats ara
ja mateix vigents, i ara estan en procés de valoració de
l’ANECA i posterior verificació del Consell d’Universitats. Els
nous estudis hauran de seguir el mateix procés, i una volta
tenguin els informes favorables de l’Agència Estatal
d’Avaluació i del Consell d’Universitats, la comunitat autònoma
haurà de decidir si concedeix l’autorització d’implantació del
grau de medicina a la UIB. 

Però aquest procés es pot aturar en qualsevol dels tràmits del
camí, cosa que no és en absolut dolenta, sinó que va encaminada
precisament a assegurar la qualitat dels ensenyaments, i, aquesta
qualitat, l’hem d’assegurar. No perquè som l’única comunitat
autònoma, juntament amb La Rioja, que no té implantats
aquests estudis; no perquè és important per a la investigació en
el camp de la medicina, no perquè el sector ho demani, no per
la necessitat de metges al nostres mercat laboral, no perquè ja
comptam amb un hospital universitari, etc., hem de tenir uns
estudis que significaran un esforç econòmic, no ho oblidem,
molt important per a la nostra comunitat. No volem uns estudis
que no donin la talla, no per totes aquestes raons que hem (...),
que són totes elles de pes, hem de consentir que aquests estudis
no tenguin la qualitat que els demana la societat, sobretot perquè

una de les primeres conseqüències de la implantació ha de ser
una millor atenció sanitària als ciutadans de les Illes Balears.

És per aquests motius que, tal com hem anunciat, demanam
al Grup Popular canviar la redacció de la seva proposta, perquè
si bé estam d’acord amb el fons, el text tal com ve argumentat
no s’ajusta ja a la realitat; el mes de juny podia ser, però ara ja
estam en un altre estadi, ja s’han fet coses, ara ja hem de ser
seriosos, rigorosos, diria jo, i ens hem d’ajustar a la legalitat, per
la qual cosa els proposam que el text sigui el següent: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir treballant, tot respectant l’autonomia
universitària, per implantar el grau de medicina a la Universitat
de les Illes Balears quan s’hagin complert els tràmits
administratius imprescindibles que ja s’han iniciat”.

Nosaltres estem d’acord, també, i per concloure o per fer
una..., per resumir, diguéssim, el sentit d’aquesta esmena, els
diré que la fonamentació es basa en tres qüestions molt clares:
que el Govern ja ha encomanat a la universitat el disseny del pla
d’estudis del grau de medicina i aquesta ja ha constituït la
comissió pertinent per elaborar aquest treball; que el Govern
legalment no pot prendre decisions de manera unilateral sense
comptar amb els estaments universitaris; i, en tercer lloc, per
adaptar la terminologia al procés de Bolonya. Nosaltres estem
d’acord amb la proposta també del Partit Popular del necessari
consens que ha de tenir aquest procés; per tant veuríem bé afegir
a l’esmena, i que ara faig in voce, una frase que digués que
“s’hagin complert els tràmits administratius imprescindibles que
ja s’han iniciat, i amb el consens de totes les forces polítiques
d’aquest parlament”.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita.

Passam al torn de fixació de posicions, i en primer lloc per
part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats...,
perdonau, m’estava acabant de copiar l’esmena que ha fet la
portaveu socialista, que em faltava la darrera frase. Crec en
veritat que és un goig que tenguem avui aquí, en el Parlament,
en aquesta comissió d’Educació, aquesta discussió sobre la
necessitat d’una facultat de medicina, dels estudis de grau en
medicina per a la Universitat de les Illes Balears. Es tracta d’un
projecte proactiu, positiu i necessari per a la nostra comunitat
autònoma de les Illes Balears. 
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Certament la reivindicació d’una facultat de medicina per a
la universitat és una reivindicació històrica. La portaveu
socialista ens ha fet un resum que també fins no fa molt hi ha
hagut aquestes intervencions per part de la conselleria i del
conseller de Salut, que manifestava aquest interès. Per tant
diríem que ja de fa anys record tots els programes electorals dels
diferents partits polítics que avui estan aquí representats, que ho
duien dins les seves reivindicacions; per tant podem dir que fa
anys que els sectors diversos d’aquesta societat reivindiquen
que les nostres illes puguin comptar a la universitat amb una
facultat de medicina o amb els estudis de grau de medicina. De
fet les Illes Balears -crec que ho ha esmentat-, excepte La Rioja,
som l’única comunitat de l’Estat espanyol que no compta amb
aquests estudis, i com ja sabem La Rioja cau molt a prop del
País Basc, que està també a una cruïlla amb Madrid, i per tant
serien aquests mallorquins, menorquins, eivissencs i
formenterers que volen fer medicina que són els que ho tenen
sensiblement pitjor, pitjor que no òbviament tots els aspirants a
metges o metgesses de qualsevol altre lloc de l’Estat.

Per tant el fet de comptar amb una facultat de medicina a la
nostra universitat té tota una sèrie d’avantatges que resulten
d’allò més evident i que ha exposat amb tot encert la portaveu
del Grup Popular en la seva exposició. Destacam, òbviament, la
fidelització dels professionals de la medicina que exerceixen a
les Illes Balears; és un dels problemes amb què ens trobam, que
hi ha molts de professionals del sector que són de pas per les
nostres illes, com també en tants d’altres sectors, i que d’aquesta
manera a vegades hi ha greus dificultats perquè els hospitals o
els nostres centres d’atenció primària tenguin unes plantilles
prou estables. Existeix un canvi continu de professionals que no
arriben a arrelar al lloc on treballen. Per tant una facultat de
medicina entendrem que seria aquest focus que permetria i
potenciaria aquesta fidelització dels professionals del ram.

També entenem que comptar amb una facultat de medicina
suposaria, així mateix, una millora en la formació de
professionals del sector, no només pel que fa a la seva formació
bàsica, sinó també per allò del concepte que de vegades aplicam
a l’ensenyament de formació permanent. Pensem que la
medicina és una disciplina científica on és molt important la
formació permanent, tenint en compte tots els avanços, canvis
i descobertes que hi ha contínuament. Per tant, en aquests
estudis de grau de la facultat de les Illes Balears, la formació
permanent dels professionals d’aquest sector es podria realitzar
amb molt millors condicions que no les d’avui en dia. 

També tenir una facultat vol dir que es podria implementar
recerca en el sector mèdic, o fomentar més la recerca, i entenem
que això és fonamental dins el sector de la medicina. Per tant,
per tots aquests elements, per la fidelització, per la formació
permanent, per la recerca, per l’atenció a la qualitat, tots són
elements indispensables perquè el nostre sistema sanitari pugui
funcionar en les millors condicions possibles, perquè al cap i a
la fi redundi en una millor atenció sanitària cap a la nostra
població, que és el que desitja tothom, i amb una facultat de
medicina es poden aconseguir claríssims avanços.

Tot plegat, però, no serà possible sense alguns requisits que
s’han de tenir molt en compte. En primer lloc -i ja ho he
esmentat-, s’hauria d’implantar com a primer pas el grau de
medicina dins la Universitat de les Illes Balears. La nostra
universitat ha de poder començar aquesta formació de metges,
d’acord amb el marc universitari general en el qual desenvolupa
la seva activitat i adaptat a tota la normativa del marc europeu
del Pla de Bolonya.

També entenem que la implantació d’aquest grau de
medicina s’ha de fer dins aquest marc que últimament també és
un dels temes de més actualitat, que és el marc d’un
finançament autonòmic més just per a les Illes Balears. Han
d’estar adequadament finançats aquests estudis, tenim tots
massa experiències de projectes positius que no han donat els
fruits necessaris a causa d’un finançament en ocasions molt
deficient. Per tant, aquest projecte pens que és prou important
com perquè el Govern faci tot el possible per aconseguir aquest
finançament davant tots els estaments que siguin necessaris.

I també, en segon lloc, crec que el procés per aconseguir
aquesta facultat hauria de desencadenar-ne un altre que tenim
pendent: la discussió sobre quin és el model d’universitat que
volem per a les Illes Balears. Això implica necessàriament
planificar de cara al futur, tenir unes idees clares sobre com
voldríem organitzar la nostra universitat, quines especialitats,
quins camps de recerca, etc. De totes maneres i en qualsevol cas
aquesta segona qüestió ja seria objecte d’un altre debat. Per tant,
de moment treballem per aconseguir que la Universitat de les
Illes Balears pugui comptar amb estudis de medicina a través de
la implantació d’aquest grau d’estudis en medicina.

Moltes gràcies. I òbviament donarem suport a l’esmena
presentada in voce del Grup Socialista.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Castro, efectivament des del nostre grup també ens sumam al
consens amb el punt de goig que representa parlar-ne i amb el
punt de tristesa que representa parlar-ne encara . Vostè es
demanava si hi havia altres grups que haguessin pogut
representar aquesta iniciativa o que la defensessin en els seus
programes electorals, jo crec que sí..., almanco els que jo he
pogut repassar, com a mínim al PSM, un dels grups del BLOC
i segurament també altres components, com a mínim des de
l’any 91 està dins els programes electorals com a compromís
posar-ho en marxa.
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Els motius pels quals és de justícia cada any han augmentat,
des del moment en què ha augmentat la demografia, han
augmentat les places dels altres indrets, des del moment en què
ha crescut aquesta desviació respecte de la comparativa de tots
els altres. Aquesta tristesa l’apunt també perquè allò que
expressa una altra vegada són les mancances que té el país quant
al finançament. Per ventura hi ha altres elements que s’han de
tenir en compte sobre la seqüència, sobre l’oportunitat, sobre les
garanties, però és evident quan un ho compara amb tot el
desplegament universitari que ha tengut l’Estat, que la gran
explicació és en el finançament, absolutament innoble, que
patim les Illes Balears.

La comparació amb La Rioja no deixa de resultar massa
representativa, són 300.000 habitants, perfectament connectats
amb el continent. Molt poc a veure amb el milió d’habitants
d’un país arxipèlag com són les Illes Balears i que té unes
conseqüències com ja s’ha apuntat, i jo m’hi sum. Però hi ha
una dada que m’agradaria apuntar senzillament com a
referència; a l’Estat parlam que per cada 100.000 habitants hi ha
11 estudiants de medicina; a les Illes Balears n’hi ha 2,8. Per
tant, vol dir que no tot s’explica amb això, també hi ha altres
elements que expliquen la nostra vocació acadèmica, però no hi
ha dubte que evidentment un de clau és que tenguem universitat.
Això, com molt bé es remarca a la proposició, com ha exposat
també l’esmenant, redunda en una dificultat que siguin els
mateixos illencs que s’apuntin a la facultat, que després quedin
fidelitzats aquí, la quantitat de professionals externs que hem
d’atreure al país. No hi insistiré perquè la veritat és que sobre
els arguments més o menys ens hi podríem recrear. Jo crec que
aquestes dues dades ja són prou expressives.

També s’apunta que és un bon moment. Jo hi estic d’acord.
A la fi s’accepta la necessitat de metges davant una espècie de
números clausus cada vegada més aberrant amb notes que
pujaven de cada vegada més per accedir a la universitat, a les
facultats de medicina. Ara hi haurà aquesta empenta, aquest
milenar de places. Seria un greu error no ser-hi. I després ja
resultaria còmic que ens apuntessin que no ens accepten una
facultat perquè ja s’ha cobert la necessitat que tendria l’Estat.
Aquest seria un argument que resultaria tràgic. Com que aquest
tema necessita mà de metge, és evident que necessitam els
metges a la facultat. Per tant, nosaltres no tenim cap
inconvenient a votar l’acord.

Però estam d’acord que..., vist que hi ha ja l’acord des del
mes d’octubre, hi ha acords reiterats d’aquest parlament, seria
interessant alguna passa més, adaptar-nos a la nomenclatura de
Bolonya, a la qual cosa si obrim parèntesi per explicar què en
pensam, de Bolonya, acabarem el parèntesi i la presidenta ja
m’haurà retirat la paraula. Per tant, senzillament apuntaré que
sobre aquest tema cal apuntar-s’hi, són 360 crèdits europeus els
que s’han de tenir dins aquesta facultat, hem de posar la
seqüència en marxa. La mateixa universitat, com ja s’ha
explicat, ha establert dins aquesta adaptació dues fases, la
primera bàsicament s’ha volgut centrar en el repte d’aclarir i
d’adaptar d’alguna manera allò que té vigent en aquest moment,
són estudis que no té verificats per mor de la novetat del món,
però tot està en tràmit. I que és a partir del curs escolar del 2009
-al final la universitat es mou en els cursos escolars-, idò el curs
2009-2010 és quan es volen afrontar de ver ja aquestes noves
matèries. Aquí és on ja s’hi ha posat i, com ja ha explicat
l’esmenant del Grup Socialista, hi ha aquest grup de treball que

s’ha constituït el mes de febrer. Es comença a elaborar aquest
pla d’estudis, haurà de passar tots els tràmits fins aquesta mal
anomenada agència nacional que haurà de verificar, dins
l’esquema que dissenya Bolonya haurà de verificar primer el
grau, després el títol, haurà de tenir el vist-i-plau del Consell
d’Universitats; però aquest procés que és relativament llarg ja
s’ha començat.

No hi ha dubte, i acab per on he començat, que a ningú no
se li escapa on tornarem a trobar el problema, quan s’hagi dut
tot el tema acadèmic, de dur el tema polític fins a l’enfront, ens
trobarem amb els euros. Aquest és el dilema. És a dir, la qualitat
no té massa secrets, ho té en eficàcia, en gestió, però bàsicament
és una qüestió també de doblers. El Constància no pot jugar
amb el Barça, el Barça és més que un club, però si el Constància
tingués els recursos del Barça per ventura jugaríem a primera,
de tu a tu. Ja es veuria. En aquests moments el gran tema de la
facultat de medicina ens el jugam amb el model de finançament.
Crec que tots en som ben conscients, no se’ns donarà ni un sol
recurs addicional perquè posem una dificultat més respecte del
conjunt que tenguem negociat. Per tant, tot plegat ens ho jugam
ara. Seria molt trist que una vegada aconseguits tots els
beneplàcits acadèmics, tots els estudis, tota la paperassa de grau
per poder tirar endavant, ens trobéssim amb la gran dificultat
que no ho podem finançar.

Jo estic convençut que això no ha d’anar així, que si hi ha un
compromís ferm per part del país, es genera prou riquesa per
poder permetre aquests estudis, té prou demografia, prou base
demogràfica, prou base social, prou estudiants. Per tant, ara es
tracta de no afluixar, aconseguir un finançament just i a partir
d’aquí posar en marxa aquesta facultat. Crec que avui seria bo
també que no fos per una qüestió de nomenclatura..., si la frase
està més ben expressada d’una manera o d’una altra, que no
aconseguíssim el consens, aquest camí seria bo fer-lo
conjuntament. Per tant, estarem molt satisfets si el Grup Popular
accepta l’esmena i podem fer una proposta aprovada per
unanimitat d’aquesta cambra a favor de la facultat i aquesta
vegada, amb unes passes ja començades.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Sra. Castro, vol fer ús de la paraula?

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Voldria demanar al Sr. Alorda que
deixi la seva tristesa sobre aquesta tema, compartim tots
l’alegria que en aquesta ocasió tots els grups estam d’acord,
com he apuntat a la primera intervenció, estam oberts a acceptar
l’esmena del Grup Socialista, perquè és important que la nostra
comunitat autònoma pugui tenir estudis de medicina a la seva
universitat, perquè, com ha dit el Sr. Alorda, aquesta és la
comunitat on hi ha menys estudiants de medicina. Però no hem
d’oblidar que formar-se com a metge suposa una mitjana de deu
anys d’estar fora de casa per als estudiants de les Illes. I això no
totes les economies ni totes les famílies ho poden suportar.
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Jo crec que aquest és un debat molt més profund de si els
estudis de medicina sí o no. La Sra. Marí, no ho sabré dir bé en
català, ha posat el dedo en la llaga, i vostè també en el tema del
finançament. La facultat de medicina ha d’estar suficientment
dotada, el finançament és molt important perquè hem
d’assegurar, com deia també la Sra. Rita, un mínim de qualitat
en aquests estudis i garantir la seva viabilitat en el temps. Ha de
ser un projecte, per tant, que tengui el màxim de consens social
i polític. Per això és necessari comptar amb tots els grups
d’aquest parlament. Jo crec que queda ben clara la voluntat
política de tots perquè s’instaurin aquests estudis a les Illes. 

Serà molt positiva, agraeixo a la Sra. Rita aquesta esmena in
voce que jo li havia proposat avui matí, que sigui posteriorment
en una segona fase, com deia la Sra. Marí, quan això ja estigui
aprovat, que es compti també amb el consens de totes les forces
polítiques d’aquest parlament. S’ha de definir clarament el
model de facultat, el seu finançament i després d’aquesta
iniciativa en què tots anam en el mateix sentit; i respecte de
l’esmena in voce, el nostre grup no té inconvenient a acceptar-la
i que s’aprovi la proposta per unanimitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro. Atès que s’ha presentat una esmena in
voce, pregaria que la fes arribar per escrit a fi que es pugui
recollir textualment.

Per altra banda, crec entendre que aquesta proposició es
dóna per aprovada per unanimitat de tots els grups. 

Per tant, queda aprovada.

III. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 1489/09,
presentat per cinc diputats membres de la Comissió de
Cultura, Educació i Esports, adscrits al Grup Parlamentari
Socialista, pel qual se solAlicita que, mitjançant la presidenta
del Parlament, s'adopti l'acord de recaptar la presència de
la rectora de la Universitat de les Illes Balears, Sra.
Monserrat Casas i l'equip rectoral, per tal d'informar sobre
la situació actual de la UIB i reptes del futur: l'adaptació a
l'espai europeu de l'educació superior.

Passam idò ara al tercer punt i darrer de l’ordre del dia que
consisteix en l’escrit RGE núm. 1489/09 presentat per cinc
diputats membres de la Comissió de Cultura, Educació i
Esports, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el
qual solAliciten que, a través de la presidència del Parlament,
s’adopti l’acord de recaptar la presència de la rectora de la
Universitat de les Illes Balears, Sra. Monserrat Cases, i de
l’equip rectoral, per tal d’informar sobre la situació actual de la
Universitat i els seus reptes de futur. 

Per tant, demanaria al grup si vol intervenir i, en aquest cas,
començaríem pel Grup Parlamentari Socialista que és el
proposant d’aquest escrit. Sra. Alberdi, té la paraula.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Gràcies, Presidenta. Sí, l’objectiu d’aquesta intervenció que
procuraré que no sigui llarga, és justificar precisament la
conveniència que l’equip rectoral, amb la rectora al cap, faci
una compareixença davant d’aquesta comissió. Jo estic ben
segura que la nostra petició serà ben rebuda i aconseguirem el
vist-i-plau d’aquesta comissió per dos motius. Primer, perquè ja
tenim una llarga experiència en aquest parlament de
compareixences de rectors. I segon, perquè estic convençuda
que aquesta comissió té la ferma voluntat de ser un fòrum de
debat on es tractin precisament les qüestions més importants que
interessen i afecten la ciutadania del conjunt de les nostres illes.

Utilitzo en aquest cas la paraula “debat” amb un significat
que és el contrast de parers entre persones que comparteixen
unes idees bàsiques i que argumenten juntament per trobar les
millors polítiques i les millors estratègies que reflecteixin de la
forma més adient aquests principis bàsics compartits. Crec que
el diàleg s’ha de fer des d’aquests principis bàsics compartits i
després amb totes les diferències a l’hora de les polítiques i les
estratègies.

Demanar l’acord de la comissió respecte de la
compareixença de la rectora parteix de la idea que totes les
persones aquí presents compartim almanco quatre idees
fonamentals. La primera és que l’educació en tots els seus
nivells és el millor instrument per aconseguir el
desenvolupament harmoniós dels valors i de les capacitats de les
persones, assegurant la convivència i el progrés del conjunt de
la comunitat. 

La segona idea és que la universitat és una eina cabdal a
l’hora de marcar el rumb que segueix l’educació superior, que
està condicionada per les necessitats del present, però
especialment per al disseny de la societat del futur que
comparteix la majoria de la ciutadania. Precisament en aquesta
proposició no de llei que acabem d’aprovar per assentiment,
s’ha parlat molt d’aquest disseny de futur de la societat. I al meu
parer està condicionat -i crec que aquesta idea la compartim
tots- no només per les necessitats del present, sinó per aquest
disseny de la societat de futur que volem compartir. Deia que la
universitat és cabdal a l’hora de marcar el rumb de l’educació
superior, però també la universitat és la clau de volta per
assegurar la competència professional i investigadora i aquelles
que han de formar el teixit productiu innovador de la nostra
societat.

La tercera idea que estic segura que compartim tots i totes
és que per poder complir amb aquests objectius, la universitat
ha d’estar profundament connectada a la realitat de les nostres
illes i ha de saber desenvolupar-se lligada al conjunt de la
societat. Em refereixo, i aquí hi ha un dels arguments més
importants per fer la petició de compareixença de la Sra.
Rectora, que la universitat, en aquest cas la nostra, ha d’explicar
els seus projectes i dialogar sobre la justificació d’aquests
projectes i sobre les millors estratègies per aconseguir-los.
Sense dubte, l’àmbit parlamentari i aquesta comissió és un dels
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llocs més adients per escoltar la universitat i per contrastar amb
qui la dirigeix sobre els seus reptes i les seves estratègies.

Per fi, la quarta idea amb què crec que tots hi estam d’acord,
és que la nostra universitat, a través de qui té la responsabilitat
de gestionar-la, ha de retre comptes sobre la seva gestió. Com
vostès saben, aquesta exigència està recollida a la LOU i també,
com ja he emfatitzat en el punt anterior, consider que el
Parlament és l’àmbit idoni per fer-ho.

Amb aquests arguments vull recordar que a la nostra petició
demanam que se’ns informi sobre la situació actual de la UIB
i els seus reptes de futur, centrant-la en l’adaptació a l’espai
europeu d’ensenyament superior, en la qual ja estam immersos.

Per acabar, voldria desglossar alguns dels temes que crec
que s’haurien d’incloure en aquesta compareixença. D’aquesta
manera, anunciant uns quants temes o proposant uns quants
temes, els altres grups podran opinar sobre la seva conveniència
i sobretot ampliar-ho amb aquells altres que considerin. Ho faré
de forma molt resumida.

Crec que tractar sobre l’adaptació a l’espai europeu
d’ensenyament superior és plantejar quines són les
característiques concretes que adopta aquesta convergència de
titulacions a la nostra societat; és a dir, quines previsions de
calendari, com queden les titulacions existents, per quines noves
s’aposta, ... Acabem d’aprovar una proposició que va d’això
precisament. I sens dubte haurem de parlar i molt dels recursos
que haurem de destinar-hi. Recursos en forma de finançament
general, professorat i instalAlacions. Per exemple, parlant del
finançament, com saben, el procés de convergència obliga que
abans del 2010 totes les titulacions que fins ara tenien tres anys
en tenguin quatre; a més, adaptades a crèdits europeus, això vol
dir que el nombre d’alumnes haurà de ser molt més reduït. Per
tant, s’haurà de fer una gran inversió en professorat, però també
en instalAlacions. La nostra universitat, amb les titulacions
existents en aquests moments, té previst que com a mínim haurà
de destinar 2,5 milions d’euros per al professorat i una inversió
urgent de 12 milions d’euros en obres. Això només per adaptar
els estudis ja existents.

Quant a les infraestructures vull recordar que ja tenim
compromès el pagament de més de 36 milions d’euros en el
període que va des del 2009 al 2025, però que encara ens falta
trobar la manera de finançar algunes actuacions del 2009, que
inclouen per exemple l’ampliació del Centre de Tecnologies de
la Informació i el seu equipament, la construcció i l’equipament
de l’edifici per als estudis de grau de ciències de la salut i el
projecte, la construcció i l’equipament de l’edifici d’enginyeria
i que és de més de 9 milions d’euros. De tot això, n’haurem de
parlar.

A més, jo crec que això és molt important la convergència
europea, aquesta necessitat d’unificar les titulacions, no ens ha
de fer perdre de vista les necessitats que nosaltres tenim o els
objectius, els desitjos que tenim en relació amb la nostra
universitat que no hi estan directament relacionats. Per exemple,
no podem oblidar que d'aquí molts pocs mesos s’extingeix allò
que abans s’anomenava el CAP (Certificat d’Aptitud
Pedagògica) i en el seu lloc hi ha un màster, màster que serà
absolutament indispensable si nosaltres volem tenir professorat
per a l’ESO, el batxillerat, la formació professional, estudis

d’art, estudis de gimnàstica, etc. Naturalment, això significa
més hores de pràctiques i menys alumnat, per tant, major
inversió.

La Conselleria d’Educació en el sentit que la Universitat ha
d’estar ancorada a la nostra societat i respondre a les seves
necessitats, ha posat en marxa un pla d’escoletes, que jo crec
que és d’una gran importància, perquè soluciona moltes
qüestions que tenen a veure amb el nostre model de família, i
això implica la necessitat de comptar amb molts més
professionals d’educació infantil, professionals que naturalment
s’hauran de formar a la universitat. 

L’Escola de Relacions Laborals, un altre dels camps
importantíssim, fins ara no adscrit a la UIB, ja ha anunciat que
el proper curs no funcionarà perquè no té doblers per sostenir-
se. Per tant, la Universitat haurà de pensar si accepta finançar
aquest estudi com un estudi propi de la Universitat, com un
estudi de la pròpia Universitat, o que la nostra comunitat
autònoma es quedi sense la titulació de relacions laborals, cosa
que també seria francament... Per descomptat, la rectora ens
voldrà parlar de tot això que acabem de dir aquí en aquesta
comissió que té a veure amb la implantació dels estudis de grau
de medicina, de les seves possibilitats i de les seves dificultats.
Bé, això quant a la compareixença, quant a aquelles coses que
volem que es facin a la nostra universitat i que no estan
directament dirigides a la convergència.

I en darrer lloc, jo els proposo que a la compareixença la
Sra. Rectora ens parli també de l'Espai Europeu de Recerca. En
aquest aspecte els reptes fonamentals també són tres: unificar
les estructures científiques, unificar les plantilles
d’investigadors i unificar els sous en relació amb la resta
d’Europa. Aquest tema està molt més endarrerit que la
convergència de les titulacions, però sens dubte seria molt
convenient escoltar la rectora i conèixer les seves previsions per
a una societat com la nostra, que vol i ha de tenir la innovació
com un element bàsic per a la seva competitivitat en el mercat
global.

Fins aquí els arguments i alguns dels temes a tractar que al
nostre parer justifiquen que aquesta comissió es resolgui
favorablement i solAliciti la compareixença de la Sra. Rectora i
del seu equip. Estic segura que la resta de grups ampliaran els
arguments i els temes, i faran més completa aquesta
argumentació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Alberdi. Per part del Grup Parlamentari Mixt
té la paraula la Sra. Esperança Marí.
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LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Difícilment crec que podríem
completar o ampliar l’argumentació que justifiqui aquesta
necessitat de compareixença de la rectora de la Universitat de
les Illes Balears en el si d’aquesta comissió en el Parlament.
Òbviament aquesta compareixença té el nostre vist-i-plau,
pensam que és molt interessant, fins i tot podríem fer un petit
retret que seria que passarem amb una mica de retard, però com
diuen més val tard que mai.

Per tant, sí que pensam que és un tema molt important, és un
tema d’una gran actualitat, tot allò que és el tema educatiu, la
necessitat d’aquesta adaptació a allò que és l’espai europeu
educatiu. Pensam que com tot tema d’actualitat té avantatges i
desavantatges. Un dels avantatges és que l’espai europeu no
només és un espai econòmic, sinó també un espai europeu
educatiu que es regularà i tindrem una normativa que faci aquest
marc europeu, que el consolidi. Per tant, pensam que això és un
dels avantatges que tendrà l’anomenat Pla de Bolonya o Espai
Educatiu Europeu. Per tant, serà un plaer poder debatre aquest
tema aquí en el Parlament, en aquesta comissió, amb la
compareixença de la rectora i òbviament amb tots els ponents i
persones portaveus dels diferents grups parlamentaris. 

Òbviament és un dels temes més importants que afecta en
aquests moments la societat dins el món educatiu. Per tant, pens
que és preceptiu que en parlem aquí. També òbviament pens
que és interessant que no només parlem d’un tema tan concret
com és l’adaptació a l’espai educatiu, sinó que també s’ampliï
tot l’espai de recerca. Òbviament també serà molt interessant
introduir tots aquests elements i saber com veu la rectora tot el
tema del finançament i com podem fer front a tota aquesta
modernització, aquesta adaptació des del món universitari, com
es preveu fer aquesta adaptació en unes condicions que siguin
positives i que siguin acceptables per a tots.

Per tant, té el nostre vist-i-plau i votarem a favor d’aquesta
compareixença.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. En nom del Grup BLOC per Mallorca i
PSM-Verds té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo reconec que no sé si havia sentit
mai argumentar tant recaptar la presència d’una persona,
previsiblement estam d’acord tots que comparegui, no sé si
pretenem el debat que volem tenir amb ella. Jo crec que
ajudaríem una cosa important també i és que quan comparegui
la rectora, a part que els grups crec que hem de tenir un guió
d’allò que pretenem d’aquesta compareixença, també és molt
important que la mateixa comunitat universitària ens digui el
que vol en aquest parlament. Per tant, ella mateixa haurà
d’establir aquest guió amb una dificultat que jo veig, en comptes
de completar com ens convidava la ponent del Grup Socialista,
jo crec que cada un dels temes que s’ha apuntat du una densitat
de debat tan gran que no sé si aclarirem massa si pretenem fer-
lo tan exhaustiu. 

En qualsevol cas ens quedarem amb una panoràmica de
quins són els reptes. Però segurament convindrà en qualque
moment aprofundir-hi a nivell de la comissió. Sempre amb un
respecte jo crec que escrupolós a uns elements que són
l’autonomia universitària, en el qual ha de tenir un marge de
decisió, d’empenta i d’iniciativa la mateixa universitat. Després
evidentment hi ha unes pautes, hi ha un debat que és polític,
però també hi ha un gran punt que és acadèmic, i jo crec que
això ho hem de tenir tots molt present. 

Bé, els punts que s’han dit, tots són d’interès. No sé si
valdria la pena que venguessin també els nostres diputats i
senadors a escoltar, perquè tenc la sensació que un dels grans
temes que tornarà a sortir serà el finançament, perquè una
vegada dit tot el que s’hauria de fer, tot el que es vol fer i podem
debatre si ens agrada més una prioritat o una altra, acabarà amb
el tema dels recursos, perquè tot acaba amb el tema dels
recursos. Ja s’ha apuntat, ara amb un repte vertaderament
important, ara tenim unes dificultats per dur a terme allò que ens
toca fer ara, si hem de pujar el llistó com ens exigeixen -crec
que tots estam contents que se’ns exigeixi aquesta nova
empenta-, han de canviar les coses del finançament i dels
pressuposts d’aquesta comunitat autònoma per realment afrontar
de veritat tots els reptes que se’ns apunten. Jo crec que per aquí
vendrà, si no em sorprendria molt que no ho fes aquí, l’equip
rectoral i crec que aquesta comissió haurà de treballar aspectes,
n’haurem de parlar, i escoltar-los serà sempre molt interessant,
però sobretot garantir que no hi hagi cap aspecte regressiu.

El tema de la recerca també crec que seria..., no sé si quasi
donaria per fer una compareixença específica, però crec que és
un tema clau que s’ha de tractar.

I després un altre element, la panoràmica de com veu la
Universitat de les Illes Balears la resta de propostes
universitàries, tant les possibilitats digitals, com la universitat
a distància, la resta de propostes i també els grans reptes que
dóna la formació contínua que no és estrictament treure's un
títol, sinó com acompanya aquesta formació d’alt nivell el
professional durant tota la seva vida. Crec que són reptes en
aquest moment de canvis que s’estan estructurant i gairebé
darrere tots aquests interrogants hi ha sempre euros, dòlars o el
que s’hi vulgui posar.

Tenim un gran dèficit en recursos públics destinats a
l’educació a les Illes Balears, el tenim a l’Estat, i les Illes
Balears sense recursos públics no els podrà posar. Però crec que
és el moment i ara tenim el repte d’incorporar-los. Escoltarem
amb molt d’interès aquesta compareixença. Per tant, té tot el
nostre vot el Grup Socialista per solAlicitar-la.

Moltes gràcies. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En nom del Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Anunciar, com no pot ser
d’altra manera, el nostre vot afirmatiu a la compareixença de
l’equip rectoral de la Universitat perquè pensam que és
important que ens expliquin el punt de vista per part de l’equip.
Nosaltres no dubtam que a part d’escoltar la compareixença,
volem pensar i això voldria que la Presidenta o el lletrat ens ho
pogués confirmar, que hi podrà haver el torn obert de preguntes
sobre els mateixos temes. És així, no?

El Sr. Alorda ho ha apuntat, no sé si els temes que volem
tractar seran molt extensos i donaran per massa per a una sola
comissió. Jo crec que els temes de la Universitat, ho dic perquè
vaig poder assistir a la presentació l’altre dia del curs de la UOC
(Universitat Oberta de Catalunya), jo crec que el model educatiu
sobretot de la universitat està canviant. Per tant, hi hauria molts
més temes a afegir, però crec que seria pràcticament impossible
si tots volguéssim afegir temes, possiblement tendríem
segrestada la rectora tot l’horabaixa dins aquest parlament, cosa
que seria molt densa. 

Per tant, nosaltres simplement volem afegir que
possiblement hagués estat bé consensuar, definir i prioritzar
quins han de ser els temes. De totes maneres ens semblen bé els
temes que s’han tocat i hi votarem a favor.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. Per tant, deduesc de les diferents
intervencions dels respectius portaveus dels grups, que aquesta
petició de compareixença a la rectora es pot donar per aprovada
per assentiment de tots els grups. És així?

Per tant, queda aprovada i pròximament es farà efectiva
aquesta compareixença.

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