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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i
en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Sí, presidenta. Catalina Soler substitueix Aina Castillo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. 

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix Francesc Dalmau.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. 

Compareixença RGE núm. 4888/09, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió no permanent de
Salut, adscrits al Grup Parlamentari Popular, de l'Hble.
Conseller de Salut i Consum, per tal d'informar sobre el
projecte d'incorporació de la Facultat de Medicina a les
Illes Balears.

L’ordre del dia d’avui consisteix en la compareixença RGE
núm. 4888/09, de l’Hble. Conseller de Salut i Consum,
solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió no
permanent de Salut adscrits al Grup Parlamentari Popular, per
tal d’informar sobre el projecte d’incorporació de la facultat de
medicina a les Illes Balears.

Assisteix l’Hble. Conseller de Salut i Consum, Vicenç
Thomàs, acompanyat dels alts càrrecs següents: el Sr. Joan
Llobera Cànaves, director general d’Avaluació i Acreditació; el
Sr. Enrique Rius, cap de gabinet del conseller; i el Sr. Antoni
Cañellas, assessor tècnic del conseller.

Té la paraula l’Hble. Sr. Conseller per tal de fer l’exposició
oral. Quan vulgui.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, senyors diputats i
diputades. La Conselleria de Salut va expressar a principi
d’aquesta legislatura, i jo mateix en seu parlamentària, a la
Comissió de Salut de dia 14 de maig de l’any passat, el seu
interès per la implantació dels estudis de grau de medicina a la
Universitat de les Illes Balears el més ràpid possible. És lògic
que hi féssim feina, ja que era una de les propostes que duia i
que du el programa electoral del PSIB-PSOE.

Si em permeten primer començarem a explicar per què
pensam que és positiu crear aquests estudis de grau de medicina.
Tots vostès saben que a les Illes Balears comptam amb un sector
salut important, important perquè ocupa en aquests moments
més de 25.000 persones entre sector públic i privat, i suposa
més d’un 5% del valor afegit brut de la comunitat autònoma. I

la Conselleria de Salut i el Servei de Salut pràcticament tenen
un 35% del pressupost de la comunitat autònoma.

Estam parlant d’un sector, el sector salut, que en aquests
moments genera coneixement, genera llocs de feina, és
generador de recursos econòmics, atreu inversions, i és
actualment pràcticament una tercera part de les inversions que
es fan en recerca, investigació i desenvolupament de la nostra
comunitat autònoma, per no parlar del dinamisme en tot el que
és recerca i innovació en noves tecnologies diagnòstiques i
terapèutiques. El sector salut és dinàmic; la sanitat balear, de les
Illes Balears, compta amb una valoració positiva dels ciutadans
pel que fa als aspectes d’atenció i tracte, així com de la
professionalitat i capacitat tècnica del sistema de salut. 

També saben que estam al capdavant en temes de matèria de
noves tecnologies aplicades a l’assistència sanitària. Estam
parlant de recepta electrònica, d’història clínica electrònica,
telemedicina, etc., i també comptam amb un ampli ventall de
recursos hospitalaris i d’atenció primària amb capacitat docent
-que després en parlarem- contrastada i que cap altre indret en
aquests moments de l’Estat espanyol és capaç de posar tants
dispositius sanitaris i docents a la disposició d’uns nous estudis
de grau de medicina.

Els estudis de medicina tenen per objectiu preparar metges
d’acord amb la pràctica general de la medicina, que és una
pràctica que s’estendrà al llarg del segle XXI. S’han de formar
professionals capaços de promocionar, mantenir i recuperar la
salut mitjançant la prevenció de malalties, tot tenint en compte
l’entorn social on s’originen, el diagnòstic, el tractament i la
rehabilitació dels pacients.

Dit tot això, la posada en marxa d’aquests estudis de grau de
medicina millorarà sens dubte la capacitat, entre altres coses,
per atreure bons professionals, i s’establirà una competència que
es traduirà en una millor atenció sanitària als ciutadans de les
Illes Balears. Un bon sistema sanitari reforçat per uns estudis de
grau de medicina de qualitat és un incentiu diferencial més per
a l’oferta turística de les Illes Balears que cal destacar i reforçar.
La implantació dels estudis de grau de medicina a la Universitat
jugaria també un paper essencial en tot el camp d’impulsar la
docència i la formació continuada sanitària. De la mateixa
manera potenciaria la recerca en ciències de la salut a les Illes
Balears, que suposa sempre uns millors resultats d’aquesta a
l’atenció sanitària, ja que almenys una part dels coneixements
generats es transmeten a l’assistència, la qual cosa implica una
millora de la salut de la població. Aquests estudis, al potenciar
la recerca, poden ser font d’innovació i desenvolupament del
sector biotecnològic que s’està començant a instalAlar al Parc
Bit. A les Illes Balears és important diversificar l’economia i
s’ha d’apostar perquè apareguin nous sectors econòmics, i crear
aquests estudis de grau de medicina és invertir, com he dit
abans, en coneixement. Augmentar el capital tecnològic i humà
pot garantir, pot ajudar el desenvolupament econòmic.
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D’altra part, a causa de la manca d’aquests estudis a les Illes
Balears, existeix un iniquitat respecte de la resta de l’Estat. Tan
sols tres estudiants per any per cada 100.000 habitants del
districte de Balears cursen estudis de medicina, quan en el
conjunt d’Espanya hi ha entre 10 i 12 estudiants cada any per
cada 100.000 habitants. Així doncs, si a les Balears existissin els
estudis i se seguís un patró actual de comportament que té la
resta del país, hi hauria aproximadament 100 estudiants de
medicina anuals, o 100 candidats a estudiants de medicina
anuals. Per tant pensam que no s’ha de passar pena per la
inexistència o no de demanda, que està assegurada per cobrir les
places que teòricament s’oferirien. Pensin vostès que l’any
passat, l’any 2008, totes les facultats de medicina han tengut
una nota de tall d’accés per damunt del 8. Implementar aquests
estudis de grau de medicina és rompre, entre altres coses,
aquesta barrera econòmica d’accés, tot i que sabem que hi
hauria estudiants d’altres indrets que vendrien a estudiar
medicina a les Illes Balears.

Han estat les conselleries d’Educació i Cultura i de Salut i
Consum les que han portat la iniciativa per tal que les Illes
Balears puguin comptar amb una oferta pública d’estudis de
grau de medicina, i és normal que fos així ja que el llibre blanc
de los estudios de medicina 2005 destaca, entre altres coses, la
necessària relació entre el món educatiu i el sanitari, ja que, per
una part, bona part del procés formatiu es fa als centres
sanitaris, part important del professorat ha de ser professorat
vinculat, és a dir, professors metges assistencials que són
contractats per la universitat per fer docència, i perquè també
existeix un cofinançament del professorat per part de Salut i per
part de la universitat; hem de recordar que per tal que un metge
pugui exercir calen els estudis de grau, és a dir, que depèn de la
universitat, i que l’especialitat en medicina és competència dels
serveis sanitaris.

La iniciativa compta amb suport polític expressat pel mateix
president de la comunitat autònoma en el debat sobre
l’orientació política general del Govern de les Illes Balears
l’octubre del 2008, on s’instava perquè es treballés per la
viabilitat de dotar les Illes Balears d’una facultat de medicina
d’acord amb la universitat. Destacava que això suposava un
esforç important però que tenia un valuós retorn de
professionals notables i la configuració d’un pol científic
singular a la universitat. 

També aquesta iniciativa compta amb el suport del
Parlament de les Illes Balears; en aquest mateix debat d’estat de
la comunitat existeix la resolució número 158, en data de 7 de
novembre de l’any passat, que diu textualment: “El Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears perquè
les conselleries d’Educació i de Salut i Consum, juntament amb
la Universitat de les Illes Balears, treballin per la implantació
dels estudis de grau de medicina”. Més recentment, arrel del
debat de la proposició no de llei 4867/08, de 26 de febrer
d’enguany, dins la Comissió de Cultura, Educació i Esports
d’aquest parlament s’aprovà la següent proposició no de llei:
“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 i amb el
consens de totes les forces polítiques d’aquest parlament.

Com veuen tant el Govern com el Parlament entenen la
necessitat d’impulsar els estudis de medicina a la UIB i per tot
el que això reporta de positiu per al conjunt de les Illes Balears.

Què és el que hem fet durant tot aquest temps? El primer
que vàrem fer era obrir un debat sobre la creació d’aquests
estudis de grau de medicina, i per tal d’analitzar la creació
d’aquesta nova facultat primer vàrem fer una anàlisi del context
normatiu i la situació dels estudis de grau de medicina a tot
Espanya, a més fent una comparativa amb altres comunitats
autònomes de caràcter uniprovincial, amb nombre d’habitants
semblant a la nostra, així com una aproximació als costos que
tendria implantar els estudis de grau. Aquest estudi va permetre
obrir un debat que pensam que és positiu, ja que una iniciativa
com aquesta requereix un ampli consens. 

Evidentment en primer lloc vàrem posar tota la
documentació en mans de la Universitat. Posteriorment des de
les conselleries a què m’he referit anteriorment vàrem donar a
conèixer aquest document a un ampli ventall de representants
del sector sanitari i de la societat. Vàrem parlar dins l’àmbit
sanitari amb el ColAlegi de Metges, amb l’Acadèmia de Ciències
Mèdiques, la Reial Acadèmia de Medicina, diverses societats
científiques, diversos sindicats de branca sanitària, l’Institut
Universitari de Ciències de la Salut, diverses societats
científiques, i també vàrem entrar en contacte amb els diversos
components del Consell Social de la Universitat que té una
àmplia representació; estam parlant de la CAEB, estam parlant
de la Cambra de Comerç, estam parlant de diversos sindicats
que allà estan representats i també vàrem parlar, per exemple,
amb el Cercle d’Economia. Vull explicar que tots aquests
colAlectius, institucions, etc., etc., varen entendre el projecte, han
manifestat el seu suport de paraula i per escrit, i vull comentar
també que vàrem rebre una carta de suport, entre altres, de la
Federació d’Associacions de Veïnats de la ciutat de Palma, a
més d’una carta on més de 200 professionals, metges en aquest
cas, demanaven la implantació d’aquests estudis.

I per què parlam de l’oportunitat de crear ara els estudis de
grau de medicina? Nosaltres partim de dos fets històrics: un és
que fa més de 500 anys en aquesta comunitat hi havia estudis de
medicina, costum i tradició que es va rompre; l’any 75 i l’any
76, durant dos anys, va existir el primer de medicina; i com
vostès saben en els anys setanta molts d’estudiants accediren als
estudis de medicina, el sistema MIR per formar especialistes va
tenir problema per formar-los, hi hagué uns anys que hi havia
una plètora de metges i molts de llicenciats es varen veure
abocats a l’atur o a determinades condicions laborals. Va ser els
anys vuitanta que s’implantà el numerus clausus i no es varen
crear facultats de medicina durant molts d’anys, fins a l’any
1998, que la comunitat autònoma de Castella-La Manxa en va
crear una. 

Però tota aquesta situació d’excés de metges vostès saben
que ha canviat, com també ha canviat molt l’atenció sanitària.
Des que hi ha hagut el procés de transferències a totes les
comunitats autònomes s’han creat moltes infraestructures
sanitàries, s’ha produït cada vegada més una segmentació en
l’atenció sanitària, han sorgit noves necessitats i noves maneres
de fer l’abordatge als problemes de salut, circumstàncies
aquestes quatre que fan que augmenti la demanda de metges. 
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Els estudis que s’han fet recentment, estudis de l’OCDE o
del mateix ministeri de Sanitat, vénen a ratificar una situació
com a mínim de preocupació, perquè els estudis sobre oferta i
necessitat de metges del sistema sanitari espanyol fins a l’any
25 apunten cap a una tendència que diu que serà, és necessari
intensificar l’oferta formativa de medicina. Avui en dia es
llicencien 4.000 metges i es calcula que se’n necessiten o se’n
necessitaran una mitjana de 7.000. De fet ja fa uns anys que el
Ministeri de Sanitat i el d’Educació es proposaren fer augments
graduals d’oferta de places de medicina per arribar a passar de
les 5.000 que s’ofereixen en aquest moment per arribar a les
7.000. En resposta a aquesta política, aquest any, el curs 2009-
2010, ja s’ha augmentat l’oferta en 830 places noves i els
ministeris han anunciat la voluntat d’arribar en pocs anys a
7.000 distribuint les 2.000 places noves ofertes entre facultats
existents i futures.

En aquests moments hi ha funcionant a Espanya 33 facultats
de medicina o de ciències de la salut, o d’altres denominacions
similars, 29 públiques, 4 privades, la gran majoria d’elles
radicades a les comunitats de Madrid, Andalusia o Catalunya,
i he de recordar que nosaltres som una excepció, només les Illes
Balears i La Rioja no tenen estudis de grau de medicina -hem de
dir que La Rioja ja ha iniciat passes per a la creació d’aquests
estudis de grau-, i tenen facultat comunitats autònomes
uniprovincials de població similar o inferior a la nostra com són
Astúries, Múrcia, Cantàbria i Navarra.

En el darrer any, fruit d’aquesta oportunitat de crear nous
estudis, s’han gestat fins a 13 noves facultats, i així per al curs
passat solAlicitaren l’aprovació dels plans d’estudis nou noves
facultats, quatre a Madrid, tres privades i una pública; tres a
Catalunya, dues públiques i una privada, i també la catòlica de
València i la catòlica de Múrcia. Només les tres universitats
públiques, la de Girona, Pompeu Fabra de Barcelona i Rey Juan
Carlos I de Madrid, i les dues privades, Internacional de
Catalunya i Europea de Madrid, varen superar l’avaluació de
l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i l’Acreditació,
l’ANECA, i han començat els estudis el setembre del 2008. Hi
ha altres universitats espanyoles que ja també han anunciat que
pensen intentar crear nous estudis de medicina; m’estic referint
a les universitats de Jaén, Almeria i Ciudad Real.

A les Illes des de fa uns anys la demanda de metges de
certes especialitats comença a superar l’oferta. Estam parlant de
metges de família, de pediatres, de radiòlegs i d’altres
especialitats, i probablement la manca de metges en un futur
s’agreujarà, ja que hi ha una tendència, entre altres coses, a
l’envelliment del colAlectiu. Hem de dir que el mercat laboral de
serveis públics a les Illes Balears en els darrers anys, en els
darrers 10 anys, ha creat una mitjana de 150 noves places de
metge i en un futur seria bo formar professionals que quedin en
el nostre sistema sanitari, reduint la necessitat d’importar
metges de l’estranger. Per tant, pensam que ara és el moment,
hi ha necessitats, hi haurà demanda i hi ha una oportunitat de
crear nous estudis de grau de medicina, on la Universitat de les
Illes Balears seria una candidata acceptada per tots els
estaments d’aquest país. Efectivament, un cop assolida l’oferta
de 120 places noves, les condicions segurament ja no serien tan
favorables com són en aquests moments. 

Abans d’explicar les passes que es duen a terme per
implantar els estudis, vull fer-los una consideració prèvia.
Sempre hem d’intentar parlar de creació d’estudis de grau de
medicina i no de la creació de la facultat de medicina. S’ha de
tenir present, però no té cap sentit crear una facultat com una
estructura administrativa, per tant com un centre de cost, sense
assignar-li immediatament l’organització dels ensenyaments i
dels processos acadèmics administratius de gestió i que
condueixen a l’obtenció de títols de grau. Per exemple, a la
Universitat de les Illes Balears s’imparteixen ensenyaments
universitaris superiors en història i no s’ha creat mai una
facultat d’història, o el proper any acadèmic s’impartirà el grau
de física, sense necessitat d’haver creat una facultat de física.

D’altra banda, hem de tenir dins aquest procediment molt
clar que, en virtut de l’autonomia universitària, per poder crear
uns nous estudis, s’ha de tenir l’aprovació de la mateixa
universitat. Així, la possibilitat d’implantar el grau de medicina
a la UIB en aquesta legislatura, s’ha de tenir present que la
implantació d’un títol universitari oficial de grau, pot ser
acordada per iniciativa de la comunitat autònoma, però amb
l’acord del Consell de Govern de la Universitat i amb l’informe
previ favorable del Consell Social de la Universitat. Però això
no és suficient, perquè l’article 35 de la Llei Orgànica que
modifica la Llei Orgànica d’universitats, estableix que a més de
l’autorització de la comunitat autònoma, el grau ha de comptar
amb una verificació del Consell d’Universitats, que és un
organisme dependent del Ministeri d’Educació.

A tal efecte, la universitat ha de dissenyar el pla d’estudis i
elaborar una àmplia memòria, que asseguri que l’oferta
formativa sigui de qualitat, amb instalAlacions adequades,
equipaments i amb una oferta sanitària, hospitalària i d’atenció
primària on poder realitzar les pràctiques necessàries. Aquesta
memòria s’ha de presentar d’acord amb els protocols establerts
per l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i
l’Acreditació, l’ANECA, i només amb una avaluació favorable
d’aquesta agència el Consell d’Universitats poden emetre un
informe de verificació. Aquesta verificació del Consell
d’Universitats, que depèn del Ministeri d’Educació i
l’autorització de la comunitat autònoma, són els requisits
necessaris per a la implantació del grau de medicina a les Illes
Balears, com una titulació amb caràcter i validesa oficials.

Per solAlicitud del conseller de Salut i Consum i de la
consellera d’Educació i Cultura, des de dia 5 de febrer de 2009,
una comissió nomenada específicament per la Magnífica
Rectora de la Universitat de les Illes Balears, està treballant en
el disseny del pla d’estudis de grau de medicina i en l’elaboració
pertinent per poder verificar aquesta proposta. D’acord amb la
Resolució 22015, de desembre de 2007, de la Secretaria d’Estats
d’Universitats i Investigació, la titulació que s’ha de dissenyar
és un grau de medicina de 360 crèdits europeus, és a dir, de sis
cursos. 
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La Comissió d’Elaboració i Disseny d’Estudis treballa en
una primera proposta de continguts dels estudis, d’acord amb la
normativa que és una ordre del 13 de febrer del 2008, “por la
cual se establecen los requisitos para la verificación de los
títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de
la profesión de médico”. Per tant, aquesta ordre determina en
bona part com ha de ser un pla d’estudis.

Pensam que des del Govern de les Illes Balears i des del
Parlament, s’ha de respectar aquesta autonomia acadèmica de
la Universitat, pel que fa al treball de la comissió que dissenya
el grau de medicina de la UIB. Efectivament, se li ha ofert tota
la colAlaboració i tot tipus d’assessorament que ha necessitat i
que necessiti tant des de la Conselleria d’Educació i Cultura, a
través de la Direcció General d’Universitat, com des de la
Conselleria de Salut i Consum. Pensam que aquesta comissió
podria tenir enllestida la proposta a finals d’estiu i el mes de
novembre d’enguany es podria trametre la memòria al Consell
d’Universitats si el Consell de Govern i el Consell Social de la
UIB hi donen l’autorització pertinent.

Podríem comptar per tant, amb un informe d’avaluació de
l’ANECA devers el mes d’abril del 2010 i si fos favorable,
iniciar en aquell moment les gestions per part de la comunitat
autònoma per a l’autorització d’implementació del grau de
medicina a la Universitat de les Illes Balears, per començar a
donar formació a partir de setembre del 2010.

Deixin-me que els expliqui una mica què es pot aportar des
del sistema sanitari per tal de contribuir a aquests estudis de
medicina. Ho deim perquè avui en dia una facultat de medicina,
a partir de tercer, quart, cinquè i sisè, pràcticament es fa i es
desenvolupa des del sistema sanitari. Per una part els nostres
serveis sanitaris públics estan prou dimensionats, en aquest
moment hi ha set hospitals públics i més de 50 centres de salut,
majoritàriament acreditats per a la docència i molts d’ells
conveniats amb la Universitat per formar estudiants
universitaris. Recordin que també es fa formació d’infermeria
i de fisioterapeuta. Per tant, són centres amb una gran capacitat
docent, que formen estudiants de formació professional,
universitaris i més de 300 metges que realitzen la seva
especialització mèdica. A més, de residents a les branques de
farmàcia, químics, físics, biòlegs i també de l’especialitat de
comare dins el camp de l’infermeria. I això, el sistema sanitari
ja fa més de 30 anys que ho fa.

Els professionals sanitaris molts d’ells tenen vocació docent
i investigadora i en aquests moments ja hem identificat més de
200 metges que fan feina al Servei de Salut, que tenen títol
acadèmic de doctor, per tant, en aquest moment se’ls està
animant perquè facin una formació que els pugui permetre
acreditar els que ells vulguin com a professors de l’ANECA o
AQUIB, que són condicions per tenir una vinculació com a
docent dins uns estudis de grau de medicina.

Pel que fa als espais, no és habitual que es creïn nous estudis
construint un edifici nou, sinó que d’entrada normalment
s’aprofiten edificis que ja són disponibles, ja que inicialment els
alumnes són pocs, augmenten d’any en any, així que les
necessitats inicials més bé són poques. Amb això, a més,
jugaríem amb un avantatge, ja que a més de les instalAlacions del
campus de la Universitat, es podria aprofitar la construcció del
nou hospital de referència a Son Espases que ha permès reservar

un espai per a laboratoris i per impartir la docència. L’hospital
en construcció en aquests moments comptarà amb 18 aules, que
ocupen més de 1.200 metres quadrats, s’han guanyat dins el
modificat 2.432 metres quadrats que hem reservat per a
investigació, però també amb la possibilitat d’instalAlar
laboratoris docents, espais per a seminaris i despatxos per al
personal docent. 

És a dir, sense un cost afegit excessiu, es poden comptar
amb aquestes instalAlacions per a les necessitats formatives i
investigadores que comporten els nous estudis de grau i estam
treballant per aconseguir un finançament addicional per portar-
ho a terme. Recordin també que una vegada fet el trasllat a Son
Espases, s’està treballant en un futur en un pla d’usos de l’actual
espai de l’Hospital de Son Dureta, on probablement també hi
hauria espais que serien aprofitables per fer aquesta docència o
d’altres.

També vull comentar que la proximitat del nou hospital de
referència al campus, donarà major funcionalitat al projecte
d’implantació dels estudis de grau de medicina a la UIB, tot i no
oblidar que l’oferta formativa portaria alumnes a tots els altres
hospitals públics i centres de salut necessaris. Cap comunitat
autònoma no té una oferta assistencial tan important, tan ben
dotada, tan innovadora per oferir a una universitat per implantar
medicina. Precisament les facultats que jo els he comentat que
l’any passat no varen aconseguir acreditació per part de
l’ANECA, han estat totes per manca d’oferta assistencial
complementària.

Passem a parlar del tema dels costos d’implementació dels
estudis de grau a considerar. Després de consultar diferents
fonts, es pot afirmar que el cost per alumne dins estudis de grau
de medicina que han iniciat ja l’adaptació a Bolonya, en aquests
moments se situen al voltant de 9.000 euros per estudiant/any.
La Conselleria de Salut va realitzar una estimació de cost per
saber què suposaria la implantació dels estudis de grau, tenint
com a referència el cost que ha tengut la implantació d’aquests
mateixos estudis a la Universitat de Girona, que ara encara no
fa un any que funciona, però que és una universitat d’una
grandària similar a la d’aquí i, a més, amb certes
característiques paregudes a la nostra realitat.

Segons aquestes estimacions, el cost a ple rendiment de la
Facultat de Medicina se situaria al voltant de 6 milions..., jugam
entre una franja d’antre 5 i 7,2 milions als vuit anys d’haver
començat el primer curs. Dir-los que aquesta quantitat
representa el 0,4% del pressupost del Servei de Salut i un 5,6%
del pressupost actual de la Universitat.

Si el cronograma que jo els estic plantejant, com he dit
abans, si s’impulsa la facultat, si s’inicia aquest procés
d’aprovació de tot el pla d’estudis, s’obté la verificació del
Consell d’Universitats, si s’obté l’acreditació de l’ANECA,
aquests estudis podrien començar el setembre del 2010.
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Hem de dir que tenint en compte la situació econòmica
mundial, iniciar aquests cursos l’any 2010, en els seus primers
anys tendrien un cost molt inferior i no hem de parlar d’aquestes
xifres. Aquest cost que jo he parlat és un cost sense comptar
instalAlacions, són costos de funcionament i que nosaltres
estimam que l’any 2010 suposaria una quantitat inferior a 1
milió d’euros; l’any 2011 se situaria en un poc més d’1 milió i
l’any 2012 estaria al voltant ja dels 2 milions. Aquests costos
són progressius, ja que cada any s’incorpora un nou contingent
d’alumnes, també de professors i fins arribar a uns 6 milions
d’euros/any quan hi hagués alumnes de primer a sisè. La
despesa per estudiant d’aquí a vuit anys, per tant, seria d’uns
12.000 euros per estudiant i any.

La xifra que de vegades s’ha comentat, ho va comentar la
nostra Magnífica Rectora de 26 milions, era una xifra en vuit
anys que és precisament una quantitat molt semblant a la nostra
estimació i ve seguida d’un càlcul d’acord amb els costos que
ha suposat a Girona. Hi ha altres dues aproximacions a la
despesa estimada, una de l’any 2005 i que va fer el Dr. Aguiló,
quan era vicerector econòmic de la UIB, que estimava una
despesa anual amb els estudis totalment implantats d’una
quantitat al voltant dels 7 milions d’euros. I una estimació feta
l’any 2008 per la Universitat Autònoma de Barcelona, a petició
de la Universitat de les Illes Balears, situa el cost de
funcionament amb 500 alumnes en sis anys, en uns 7,3 milions
d’euros. Per tant, són tres estimacions de despesa que són molt
semblants, fetes per tres institucions o persones diferents.

Com ja els he dit, s’ha de tenir en compte que això són
costos sense comptar instalAlacions, són costos de funcionament,
i s’ha de tenir en compte que en aquests moments ja estan
reservats 5.273 metres quadrats a Son Espases per a aspectes de
docència i recerca, la qual cosa permet que es destini una bona
d’aquest espai a aules, despatxos i laboratoris docents per als
estudis de ciències de la salut, coincidint amb l’obertura de
l’hospital, sense haver de fer una gran i nova inversió en el
campus.

Per acabar, pensam que els estudis de medicina suposen un
fort impuls per a tota la comunitat. Vull remarcar aquest fet
perquè és un projecte de comunitat, amb beneficis tant per al
conjunt de ciutadans i ciutadanes en general, com especialment
per a aquells estudiants i aquells professionals vinculats a la
docència, a la recerca i a la pràctica mèdica de les Illes, ajudant
a generar el desenvolupament científic d’altres camps, estam
parlant de camps com la biologia, la bioquímica, la química, la
psicologia, les enginyeries, i facilitant també l’increment
econòmic de la seva zona d’influència a través, com deia al
principi, de generació de coneixement, generació de llocs de
treball i generació de recursos econòmics.

Consideram, tot i la crisi econòmica, que és una aposta que
val la pena, ja que els beneficis sobrepassen en molt la despesa,
que és una inversió per a la salut del conjunt de ciutadans i
ciutadanes, i segurament també indirectament també potenciarà
el sector turístic. Igualment és una inversió en capital humà per
a la Universitat i altres sectors productius, com pot ser el sector
biotecnològic. És una bona aposta, una inversió que no és
susceptible de deslocalització i que té un alt valor afegit per al
conjunt de les Illes Balears. 

També, si em permeten, pensam que és un element igualador
d’oportunitats, perquè disminuiria el possible obstacle econòmic
que poguessin tenir els nostres joves a l’hora de decidir-se per
estudiar una carrera com medicina. No tothom pot enviar els
seus fills a fora i ara encara menys. Els estudis de grau de
medicina serien una opció més a les Illes i la seva elecció
vendria condicionada només per criteris acadèmics i no pel cost
econòmic que suposa actualment la seva elecció per a les
famílies.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, conseller. Procedeix ara la suspensió per un
temps màxim de 45 minuts per si els honorables portaveus
volen preparar les intervencions. Cal demanar-los sí és necessari
fer-la. No és necessari? Llavors, per tal de formular les
preguntes o observacions, tot seguit procedeix la intervenció
dels grups parlamentaris de menor a major, si bé tota vegada
que la compareixença ha estat solAlicitada pel Grup Parlamentari
Popular, aquest serà el que iniciï les intervencions.

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Castro.
Quan vulgui. Gràcies.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, també, Sr. Conseller i tots
els membres del seu equip per venir a la compareixença
solAlicitada pel nostre grup. I gràcies per les seves explicacions.
Han estat molt aclaridor i quasi no queda cap pregunta a fer-li.
Per una vegada, Sr. Conseller, quasi ens ha contestat ja totes les
preguntes abans de fer-les-hi.

A la nostra comunitat autònoma ja fa molts d’anys que es va
iniciar el debat d’instaurar una facultat de medicina, i la majoria
dels partits polítics que vam concórrer a les darreres eleccions
autonòmiques ho dúiem als nostres programes electorals. En
aquests dos anys que han passat de legislatura hem parlat en
diverses ocasions sobre la implantació dels estudis de medicina
a la nostra comunitat. Com vostè ha explicat el maig del 2008
vostè va comparèixer en aquesta comissió no permanent de
Salut per contestar preguntes del nostre grup i ja va manifestar
vostè la seva voluntat de tirar endavant aquest projecte, i
l’octubre del 2008 ho va manifestar també el mateix president,
Sr. Antich, i es va aprovar la proposta de resolució que vostè ha
esmentat.

Així mateix el Sr. Conseller em va informar personalment
sobre les passes que s’estaven donant per impulsar aquests
estudis a la nostra comunitat, i la necessitat d’esperar la resposta
de la Universitat de les Illes Balears en el moment que vam
parlar, i em va entregar l’estudi que s’havia fet sobre la
implantació d’aquests estudis. I el febrer passat, d’aquest any,
a la Comissió de Cultura, Educació i Esports per unanimitat
vam aprovar una proposició no de llei en el sentit d’instar el
Govern a seguir treballant, com vostè ha llegit també la
proposició no de llei, i es va aprovar amb l’esperit de donar
suport a totes aquestes passes i a aquest treball que estava fent
el Govern per implantar aquests estudis.
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En el debat que vam mantenir els diversos portaveus jo crec
que va quedar molt clar que, bé, ja van quedar molt clars tots els
aspectes positius que tindrà la implantació d’aquests estudis a
Balears, tant per a l’assistència sanitària com per a la formació,
investigació i docència, aspectes que vostè ha explicat
exhaustivament i que ara no ve al cas repetir. Però en el que es
va coincidir també, i és molt important ressaltar-ho i va ser
compartit per tots els grups, i jo crec que avui queda clar que el
conseller també ho comparteix, és la voluntat política
d’instaurar els estudis de medicina a la nostra comunitat
autònoma, i aquest debat ha arribat també a la societat i la
majoria d’entitats científiques i civils s’han mostrat favorables
al fet que s’implantin aquests estudis. Hem arribat a una fase en
què es pot parlar d’un consens polític i social suficient perquè
aquest projecte o aquest impuls que es vol donar als estudis de
medicina sigui una realitat i esper que sigui molt propera,
perquè, bé, com diu aquest estudi que em va entregar el Sr.
Conseller, els estudis de grau de medicina a les Illes Balears és
la urgència d’una decisió, realment és urgent abans que es
reparteixin, entre cometes, les noves places per estudiar
medicina a la resta de comunitats autònomes. És una oportunitat
d’or perquè també coincidirà, com vostè ha explicat, amb la
inauguració de l’Hospital Universitari de Son Espases.

Bé, una cosa que trobo a faltar en aquest document és que no
té data. Potser és que jo no l’he trobada, però el document no du
la data en què es va realitzar, aquest document... M’agradaria
saber en quina data es va fer, perquè no ho he trobat. Bé, com
dic, tot i que no té data estem d’acord amb la precisió de la
urgència, de prendre ja una decisió i establir un calendari que
ens pugui ajudar a establir un sistema de finançació. Jo crec que
avui el conseller, com li deia, sense que li preguntéssim ja ens
ha fet un cronograma molt exhaustiu. Crec que, bé, podem
treure d’aquí el compromís del Sr. Conseller, encara que també
hi ha la universitat que té alguna cosa a dir, però que els estudis
poden començar el setembre del 2010, si tot va com està previst.
I vam coincidir tots els grups també en la necessitat de garantir
la qualitat dels estudis i, com dic, sobretot el finançament.

Fins aquí tot molt bé i tots estam molt d’acord. El que ens va
alarmar, i és el que ens va dur a demanar aquesta
compareixença, principalment, van ser unes manifestacions
públiques per part de la universitat en què es parlava de la
instauració dels estudis de medicina però no estudis de grau sinó
estudis de postgrau, estudis que actualment ja s’estan donant;
parlaven de màsters, cursos de doctorat, i la idea que ens va
quedar va ser aquesta, que en el seu moment no va ser contradit
pel Sr. Conseller. També es parlava d’un finançament molt
diferent del que es diu en aquest estudi i del que havia
manifestat públicament el Sr. Conseller. Jo crec, com dic, que
avui, bé, està clara la voluntat del Sr. Conseller, està clar que ja
ens ha dat una data de començament. De totes maneres ens
agradaria que aquestes... Bé, també de la conversa que vaig tenir
amb el Sr. Conseller en el seu despatx jo vaig entendre que la
resposta de la universitat s’havia de donar ja, l’abril, el maig;
veig que potser es retardarà una mica o potser és que jo no vaig
agafar bé la data que em va dir el Sr. Conseller. M’agradaria
saber si realment hi ha un retard en la resposta de la universitat,
si la idea de la universitat és la mateixa que hem manifestat en
el Parlament i la mateixa que avui ens ha manifestat aquí el Sr.
Conseller, perquè jo crec que a hores d’ara ja ho ha de saber; si
s’instauraran els estudis de grau tal com volem tots, o si com va

manifestar públicament la universitat començarem per estudis
de postgrau en un principi.

I, bé, jo crec que, com li dic, quasi a contestat totes les
preguntes que li volíem fer. En el tema del cost jo crec que hi ha
una contradicció, encara que vostè diu que els 28..., jo crec que
són 28, vostè ha dit 26 milions de què parlava la rectora; jo crec
que no coincideix molt amb els comptes que havia fet la
conselleria i que hi ha en aquest estudi. I bé, simplement això.

M’agradaria acabar, si el Sr. Alorda m’ho permet, amb unes
paraules que va dir ell en el debat de la Comissió d’Educació,
Cultura i Esports que em van semblar molt encertades: que
tenim un punt de goig pel que representa parlar dels estudis de
medicina a la nostra comunitat, però també un punt de tristesa
pel que representa parlar-ne encara.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro. Pel Grup Parlamentari Mixt... No vol
intervenir? Pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Alorda per un
temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Si sapigués que tendria sovint
l’honor de ser citat prepararia més les meves intervencions. En
qualsevol cas primer vull agrair...; no, molt agraït, molt agraït.
Agraït també al conseller, i compartesc amb la Sra. Castro que
ha estat aclaridor i a més tranquilAlitzador, que sembla clar que
no es tracta d’un simple anunci, d’un titular, no és un bluf.
S’està treballant seriosament per aquests estudis de grau de
medicina i això ens congratula. S’ha parlat ja dels programes
electorals del Partit Popular i del Partit Socialista; jo recordaré
que el del meu grup ho demanava al Sr. González a finals del
noranta, a principis dels anys noranta, amb dades que la
demografia ara ha consolidat però que en aquell moment ja,
amb la situació comparada que tenia amb l’Estat espanyol, ja
donava plenament les ràtios adients per tenir una facultat de
medicina. Sobretot ens topàvem amb el gran problema que era
el finançament.

En aquest moment jo també crec que no cal insistir en el
caràcter positiu i les aportacions que aportaria aquesta facultat.
També ja s’han apuntat i s’ha apuntat el consens que hi ha al
respecte. Crec que entre les intervencions de la Conselleria
d’Educació, la de Salut i la de la mateixa compareixença de la
rectora ens ha quedat l’íter bastant aclarit. Jo veig que si ara el
2009-2010, dins aquest curs escolar pròxim, serà el que
s’aclarirà l’acreditació del curs, la verificació de la carrera, no
sé si aquest setembre 2010, que és la gran informació, crec jo,
d’aquesta valentia de fer-ho, no sé si serà aquest curs però si no
que sigui l’altre, però que comencin les obres i nosaltres
evidentment li oferim tot el nostre suport, tot i que sap el
conseller com trobam de desgraciada la ubicació de l’hospital
universitari, i les dificultats objectives que s’estan produint a
l’hora de dur-lo a terme tant de bo com a mínim no comportin
cap retard per als estudis de grau.
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Bé, jo crec que en aquest cas els elements, fins i tot els
econòmics, que era en els quals més volíem incidir, han quedat
aclarits. A mi sí que em quadren més o menys els 26 milions
d’euros que ens va dir la rectora en els sis anys que s’estan
apuntant, ella apuntava vuit anys, 26 milions a Girona, i més o
menys amb la seqüència dels vuit anys primers que ens
apuntava el conseller pareix que quadra. Per ventura quadren
menys els 9.000 euros per estudiants i any; a 500 estudiants no
importa tampoc ser molt espavilat perquè en surtin 4,5, i
aleshores, clar, nosaltres estam parlant de 6, de 7 milions. Pareix
que el cost sembla més de 12, de 10, de 12.000 euros per
estudiant que no aquests 9.000. En qualsevol cas són xifres que
sobretot si hi ha un reconeixement de la part de riquesa que
genera el país amb el nou sistema de finançament han de ser
assumibles per la comunitat, i més pels beneficis, com ha
apuntat el conseller que comporten.

Jo voldria insistir en aquest vessant, i veig la conselleria
molt conscient que el moment històric és molt oportú, que és ara
quan s’obren les portes d’aquests numerus clausus en medicina
on s’estan donant i s’estan assignant aquestes facultats, és el
moment, però no podem acceptar un no perquè es dugui a terme
la facultat. L’altre gran moment és evidentment el finançament;
el fet que se’ns apunti que és un percentatge relativament baix
de Salut i de la UIB és cert, però és que les necessitats de la
Conselleria de Salut i les necessitats de la UIB són tan
importants respecte de tots els altres fronts que tenen oberts que
ens agradaria no haver-los de robar d’aquest nombre actual, sinó
que pretenem que venguin i que siguin dotats del nou
finançament que tenguem.

En qualsevol cas jo crec que els elements que s’ha posat
damunt la taula són, ja dic, molt positius, amb una informació
important que s’ha de tenir en compte, i vegem si realment
surten aquests paràmetres. Facem-ho seriosament, és a dir, és
important que si no estiguin per un curs que sigui el pròxim,
però evidentment que no tengui marxa enrere. Hi va haver
aquella decepció que ha recordat el conseller respecte dels
primers cursos que es varen instalAlar a les Illes Balears, que
varen crear una situació de desconfiança que va durar anys, i
creim que ara evidentment, quan es comenci per la primera
passa, no es pot tornar enrere i ha de tenir molta confiança i
molta tranquilAlitat qui comenci el curs. Aquesta ràtio que tenim
ara amb l’Estat espanyol de 3, 4 vegades menys d’estudiants de
medicina que la mitja estatal, evidentment hi ha molts d’altres
motius però un és fonamental, és que no hi hagi facultat de
medicina a les Illes Balears, i aquest l’hem de compondre com
més aviat millor.

Per tant l’animam, li oferim tot el nostre suport en allò que
pugui haver de menester, i participar en aquest consens perquè
aquesta és una gran fita d’aquesta legislatura.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Té la paraula el Sr. Conseller per
contestar globalment o individualment... Ai, perdoni! Perdoni,
Sra. Rita, perdoni. Estava enredada, perdoni.

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Cristina Rita per un temps de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, i la perdon perquè en aquest
moment no em veia perquè passava una persona per davant. I
gràcies, Sr. Conseller, per la seva presència, igualment que a la
resta de membres de l’equip.

Jo diria que la intervenció del conseller de Salut i Consum
ha resultat no només aclaridora, com han dit els altres membres
d’aquesta comissió que han estat en l’ús de paraula, sinó a més
molt ilAlustrativa, i tal com ja ha esperàvem els seus arguments
han estat totalment favorables a aquesta implantació dels estudis
de grau de medicina a la nostra universitat.

Aquest tema no és nou en aquest parlament, com ja s’ha dit.
Jo diria a més que curiosament hem fet dos i dos, no?, s’ha
parlat a dues comissions de Salut i també a dues d’Educació,
vull dir que és un tema que pertany a dues branques, diguéssim,
de gestió del Govern, i que si bé jo diria que els beneficis han de
ser sanitaris al final, el procés és eminentment educatiu, i açò
s’ha de tenir en compte. Com he dit aquest tema no és nou, i per
fer jo també una ràpida anàlisi de com ho ha viscut el meu grup,
diria que ja l’any passat per aquestes dates, que va ser el 14
d’abril, en resposta a una pregunta de la diputada del Grup
Popular, Sra. Aina Castillo, en aquesta comissió també de Salut,
el conseller ja es va definir clarament sobre la voluntat del
Govern d’implantar aquests estudis. I repassant els Diaris de
Sessions he pogut també llegir que la mateixa Sra. Castillo deia
que sí, que és ver que posar en marxa una facultat de medicina
és una qüestió llarga, deia, que no es fa ni molt manco en quatre
anys; vull dir que el mateix Partit Popular ja donava per suposat
que no és una qüestió intranscendent, ni ràpida, ni bona de fer.

Després també s’ha citat aquí el debat de política general on
es va aprovar aquesta resolució, concretament la número 158,
que instava ambdues conselleries, la d’Educació i la de Salut,
juntament amb la UIB, com no podia ser d’una altra manera, a
treballar en aquest sentit. 
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Enguany va ser el dia 26 de febrer que a la Comissió
d’Educació, Cultura i Esports vam debatre, com ja s’ha
comentat també aquí, una proposició no de llei presentada pel
Grup Popular, i aquesta proposició instava el Govern a fer totes
les gestions i actuacions necessàries per tal d’implantar, deia, la
facultat de medicina a les Illes Balears dins la present
legislatura. Nosaltres estam d’acord amb el conseller que no
tenim per què parlar de facultat, sinó d’estudis de grau per anar
harmonitzant amb l’espai europeu d’estudis superiors. I el
nostre grup en aquesta proposició no de llei va presentar una
esmena que puntualitzava, primer, que s’havia de reconèixer
que allò a què s’instava era a seguir treballant, perquè realment
des del principi de la legislatura s’han estat donant passes i s’ha
complit aquesta resolució del Parlament, perquè el departament
precisament del Sr. Thomàs ja havia solAlicitat a la universitat
dia 5 de febrer del 2009, concretament, la constitució de la
comissió per treballar en el disseny dels plans d’estudis del grau
de medicina, i la universitat ja havia creat immediatament
aquesta comissió; per tant ja s’estava treballant en aquest
disseny. La segona puntualització que vam voler fer evident i
que expressava la nostra esmena era que s’havia de respectar
l’autonomia universitària, perquè és un tema mínimament també
universitari. I, tercer, que s’havien de complir primer tots els
tràmits aquests administratius que ja s’havien iniciat per a la
implantació dels estudis de grau, tràmits que són
imprescindibles per a l’adaptació a l’espai europeu, com he dit,
d’estudis superiors, el conegut com Espai Bolonya. Aquesta
esmena va ser aprovada per unanimitat afegint, a petició del
Partit Popular, “amb el consens de tots els grups polítics”, que
també ens va semblar perfecte.

Finalment, i per acabar d’explicar aquest antecedents més
recents i així completar també el que s’ha dit aquí, volem fer
menció de la compareixença dia 12 de març de la Magnífica
Rectora de la Universitat de les Illes Balears a petició del Grup
Socialista, i que també va fer referència a aquesta qüestió. Per
cert, també tenc aquí el Diari de Sessions i la rectora parla de 26
milions el càlcul que havia fet la Universitat de Barcelona, no
28. Deia entre altres coses també la rectora, quan explicava la
previsió de nous estudis, que la seva universitat estava oberta a
tots els nous estudis, i sobretot a aquells que proporcionin
prestigi a la universitat -açò per si hi ha dubtes del que pensa la
universitat-, però que també és necessari estudiar molt bé
aquesta situació; que és necessari, i és lògic, fermar el
finançament i no d’un any, sinó dels vuit anys que pot durar la
carrera, com s’ha dit aquí; que és necessari també comptar amb
les infraestructures necessàries, que ja ha explicat el conseller
que són possibles i que es tenen ja en part. I, en definitiva, que
no basta només amb una voluntat política, que hi ha de ser,
evidentment, sinó que també té uns importants condicionaments
tècnics que fan que s’hagi de caminar amb seguretat per tal
d’evitar que s’hagi de tornar enrere el procés, cosa que aniria
efectivament en detriment del prestigi de la universitat, i per açò
no pot ser més que legítim que per part de la universitat
s’expressió. Per tant ells volen, desitgen, és ambiciós voler
ampliar una oferta educativa, però sempre que aquesta
evidentment sigui de qualitat.

Açò quant al debat parlamentari, però també fora del
parlament s’han definit clarament a favor de tornar a implantar
els estudis de medicina a la nostra comunitat autònoma tant el
conseller de Salut, com la consellera d’Educació i Cultura com

el mateix president del Govern, Sr. Francesc Antich, i s’ha
recollit ja en diverses ocasions a la premsa.

És evident, per tant, Sr. Conseller, que la postura del Grup
Socialista sempre ha estat també favorable a la implantació
d’aquests estudis, des de principi de legislatura que ja venia
expressada aquesta voluntat política al nostre programa
electoral, i per açò ens costa de vegades entendre la insistència
del Grup Popular de tornar a portar ja pres tres vegades,
diguéssim, aquest tema al debat parlamentari, però supòs que es
necessita aquest debat i aquest consens de què hem parlat
diverses vegades també. És per aquest motiu, en definitiva, que
aquesta diputada que els parla en un principi havia demanat al
Grup Popular que retirés aquella proposició no de llei de què
hem parlat abans, perquè pensàvem que aquesta voluntat ja
estava expressada en diverses ocasions.

Per això, per tant, s’ha demanat diverses vegades aquesta
compareixença, Sr. Conseller, perquè pensaran, tal vegada, que
la intervenció del seu departament fins ara no havia estat del tot
contundent com hauria de ser, però resulta que el que s’ha fet
fins ara és el que era imprescindible si es volia la implantació
d’aquests estudis, era imprescindible perquè una vegada fet
aquest disseny dels estudis que ha fet la Universitat, una vegada
redactada també la memòria preceptiva per ser una nova
especialitat, aquests haurien de ser aprovats pel Consell de
Govern de la Universitat de les Illes Balears, informades
després, com ha dit vostè, favorablement pel Consell Social de
la Universitat, avaluades per l’ANECA i finalment verificades
pel Consell d’Universitats. Serà després de tot aquest procés
quan novament el Govern de les Illes Balears podrà decidir o
haurà de decidir concretament si es concedeix o no
l’autorització per a la implantació del grau de medicina.

Finalment, Sr. Conseller, m’agradaria dir-li que m’ha
agradat sentir els arguments que compartim i que apuntalen
aquesta voluntat política d’implantar els estudis de grau en
aquest moment perquè són coincidents amb els nostres. La
possibilitat que aquesta acció signifiqui un atractiu que millori
la capacitat de la nostra comunitat autònoma d’atreure bons
professionals, també perquè serà bo en l’àmbit de la docència i
de la informació continuada dels nostres professionals, també
perquè es potenciarà la investigació, també perquè això significa
invertir en coneixement i en capital humà, etc., és a dir totes
aquestes coses que han de revertir no només a millorar l’oferta
educativa, sinó també en una millor atenció sanitària als
ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears.

En definitiva, Sr. Conseller, l’animam tant a vostè com als
altres responsables socialistes del Govern de les Illes Balears, la
Sra. Galmés, el president Antich, a continuar amb el seu
impulsa a la implantació del grau de medicina a la Universitat
de les Illes Balears, perquè crec que hem de ser ambiciosos
realment amb les propostes de futur de la nostra universitat, és
a dir del món educatiu i també del món professional de la
medicina, encara que això no sigui fàcil en un moment de crisi
econòmica, però sempre partint del debat social i del consens,
perquè un projecte com aquest no serà fàcil, com s’ha dit, i
perquè aquestes premisses són imprescindibles també si es vol
portar a terme amb èxit.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rita. Ara sí, Sr. Conseller, té la paraula
per contestar les preguntes i observacions que li han fet els
grups parlamentaris. Moltes gràcies.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, senyores i
senyors diputats. Si em permeten, abans d’intentar contestar
aspectes o comentaris que s’han fet, sí que vull remarcar una
qüestió: aquest projecte dels estudis de grau de medicina, si
volem que vagi a port, ha de ser un projecte de comunitat, no un
projecte d’algú, sinó un projecte de conjunt i, a més, ha de ser
un projecte no per al món sanitari, el món sanitari surt beneficiat
parcialment, amb incorporació de professionals, amb aspectes
de formació, de docència, de recerca, però segurament és molt
més important el guany que té per a la comunitat tot el que això
condiciona com a efecte colAlateral, que és gestió de
coneixements, a tracció de recursos i inversions en temes de
recerca, de biotecnologia, etc. I de tot aquest conjunt qui se’n
beneficia són tots i cadascun dels ciutadans en temes
d’assistència sanitària. Ho dic perquè crec que és un concepte
clau que ha de tenir tothom, perquè si no, no té cap sentit, no té
cap sentit i menys des d’una òptica estreta des del món sanitari.
Ho dic perquè dins tot aquest camí que ens queda fina arribar a
port, és molt important el consens, el suport polític i també la
coordinació institucional.

A la Universitat de les Illes Balears específicament en
aquests moments li correspon jugar un paper, a la Conselleria
d’Educació i Cultura n’hi correspon un altre, a la Conselleria de
Salut un altre, i també -que ho sàpiguen, perquè crec que no ho
he comentat específicament- des del primer moment treballam
amb el Consell Social de la Universitat que és qui atresora la
representació del conjunt de la ciutadania. Vull dir que és molt
important que dins tot aquest procediment fins arribar a port,
cada institució tengui molt clar quin és el rol que li correspon
perquè hi ha molta feina i, per tant, que cadascú es dediqui al
que li correspon i entre tots farem sinergies perquè en un
moment determinat puguem tenir un pla d’estudis, a un altre
moment puguem tenir l’aprovació per l’ANECA, que això
pugui permetre que el Consell d’Universitats verifiqui el
projecte i després ja tendrem temps d’adequar infraestructures,
professors, pressuposts, etc.

Sra. Castro, vostè m’ha demanat en concret el document, jo
el que tenc aquí, damunt la taula, du data de 30 d’octubre, és un
document que s’ha mogut, crec que el primer document més o
menys definitiu que hi va haver va ser a principi d’estiu, que va
ser quan ho vàrem posar en coneixement del món acadèmic i
d’altres institucions i és un document que ha anat engreixant,
disminuint, fent aportacions diferents, però ja li dic, la versió
que jo tenc a la taula és de 30 d’octubre.

Evidentment, tots som partidaris, i és una condició sine qua
non, del concepte de qualitat, i la Universitat de les Illes Balears
imparteix estudis de qualitat, i el sistema sanitari, ja els ho he
dit, fa trenta anys que fa formació específica de metges, perquè
aquí hi ha persones que no són professionals de l’àmbit de la
salut, però jo vull recordar de forma molt clara que les
universitats donen títols de llicenciat, en aquest cas de llicenciat
en medicina, que no permet ser contractat per cap sistema
pública de la Unió Europea des de l’any 95, perquè tothom que
vol ser contractat per un servei públic sanitari de la Unió
Europea ha de tenir una formació postllicenciat en alguna de les
especialitats mèdiques; és a dir, donam des de fa trenta anys
formació d’especialistes, formam gent que ja és llicenciada en
medicina, formam alumnes de l’Escola d’Infermeria,
fisioterapeutes, i no formam, precisament, a un nivell un poquet
més baix, que són els que volen ser llicenciats en medicina.
Vénc a dir que, evidentment, tots els aspectes de qualitat han de
ser prevists, per la seva tranquilAlitat els diré que els 300
residents que es formen en diverses especialitats no tenen cap
problema per incorporar-se al sistema laboral, per tant la
qualitat que es dóna dins la formació de les diverses
especialitats mèdiques és més que suficient.

Respecte d’algun comentari que ha fet la Sra. Castro, jo el
que vull aclarir o he intentat a l’hora d’explicar en aquest
moment quin mètode es fa per fer el pla d’estudis, no és un
mètode que triï una universitat, sinó que és un mètode que ve
marcat per una norma, una norma publicada al BOE, que és qui
diu quin és el marc, quin és el nivell de coneixements, habilitats
i actituds que han de tenir els estudiants quan finalitzen sisè. És
aquest, quan parlam d’implantació d’estudis de grau de
medicina, parlam d’estudis de primer a sisè, no parlam de res
més, i aquesta metodologia és la que en aquests moments
utilitza aquesta comissió nomenada per la molt ilAlustre rectora
per elaborar aquest pla d’estudis; és un marc legal que està
publicat al BOE, és l’Ordre 332/2008, de 13 de febrer, que és on
s’estableixen els criteris per a la verificació d’aquests estudis
universitaris i hi ha tot un procediment normatiu que és el que
marca com s’ha de fer; per tant, es treballa per fer uns estudis de
grau, de primer a sisè.

Evidentment, tot cronograma és orientatiu, vull dir que té un
rang. Es pot aprovar un pla d’estudis el mes d’abril, es pot
aprovar un pla d’estudis el mes de juny, nosaltres tenim un
cronograma mínim, màxim, però que pot permetre arribar que
pugui ser una realitat pel setembre del 2010, setembre-octubre
del 2010. Per tant, treballam en aquest tema.

Diverses persones han fet comentaris respecte de les
quantitats econòmiques del cost, jo crec que totes són bastant
semblants, tot són estudis estimatius i en funció del nombre
d’alumnes, del nombre, de la ràtio de professors, si vostès -
aprofit per si algú no té coneixement d’aquest estudi que ha
comentat la doctora Castro, no tenim cap problema per facilitar-
lo a qualsevol, però aquest estudi, com els deia, duia un estudi
comparatiu d’estudis de grau a diverses universitats espanyoles,
bàsicament universitats de comunitats uniprovincials i amb
població molt semblant a la nostra, i com veuen tenen una
diferència de cost molt important, curiosament les més antigues
tenen més professors, les més modernes en tenim menys; així,
aquí hi ha una diferència important a nivell de cost. Les
facultats antigues tenien infraestructures pròpies, les més
modernes bàsicament estan radicades en el sistema sanitari, són
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quantitats semblants amb un rang certament estret, crec que les
fonts dels estudis són tres diferents; la Conselleria de Salut
s’hagués pogut equivocar, però crec que els altres estudis més
o menys van pel mateix camí.

El tema que el diputat Sr. Alorda ha comentat, que no
acabava d’entendre aquestes diferències entre 9 i 12, bàsicament
vénen donades perquè hem dit que el cost per alumne que ha
iniciat en aquest moment l’adaptació a Bolonya, en aquests
moments, es calcula que se situa al voltant de 9.000 euros, i el
que jo havia intentat explicar és que si nosaltres implantam els
estudis de grau, la despesa per a estudiant d’aquí a vuit anys, o
sigui quan dugués aquests anys de funcionament, vuit anys, el
cost arribaria segurament a 12.000 euros, entre d’altres coses
per dimensionament, hi ha infraestructures que tal vegada s’han
de crear, hi ha noves necessitats en professorat i nosaltres
parlam d’uns estudis de grau entre aproximadament 80
estudiant/any, una cosa modesta, com no pot ser d’altra manera,
però evidentment aquesta xifra també bascula i també té a veure
amb els costos.

I evidentment les referències al tema pressupostari crec que
hi ha un consens, hi ha un suport polític, ara estam en una
dinàmica entre aquestes institucions que he anomenat en
diverses ocasions, d’intentar tenir un producte de qualitat, un
projecte de qualitat que pugui passar totes les avaluacions que
necessita passar, obtenir la verificació, ja no només dels
organismes propis de la universitat d’aquí, sinó dels consells
d’universitats i, evidentment, hi ha d’haver un compromís
pressupostari plurianual perquè és una qüestió que no es pot
convertir en una frivolitat com va succeir l’any 75. Ja ho vaig
dit, jo vaig ser un d’aquells estudiants de primer de medicina de
l’any 75 i, per tant, pel que a mi em pertoca, no m’agradaria
gens ni mica que el que va passar l’any 75 tornàs a passar en
aquesta comunitat.

Vull destacar que tota aquesta feina la fa amb coordinació
institucional la Conselleria d’Educació i Cultura, la Universitat
de les Illes Balears, el Consell Social de la Universitat i,
evidentment, la Conselleria de Salut fa la feina que li pertoca
com a responsable del sistema sanitari. I com a exemple ja he
posat totes les adequacions que des de fa vint mesos tenim molt
clar que s’han d’anar fent a l’edifici de Son Espases per
possibilitar espais per a formació, docència i en el cas de
necessitat, de laboratoris específics. I he recordat, de passada,
que una vegada que l’hospital sigui a Son Espases, queda el
tema d ela utilització del recinte de Son Dureta, on hi haurà
espai suficient si determinades formacions de professionals
sanitaris, estic parlant des d’FP, infermeria, medicina, etc.,
segurament allà també hi hauria espais, si fos necessari i
convenient, habilitar espais per fer docència.

Per acabar, vull agrair els comentaris que he sentit de tots els
diputats i torn a dir-ho, crec que això és un projecte de
comunitat que tots hem d’intentar remar en la mateixa direcció
i aconseguir que aquest projecte sigui una realitat. No ho deim
des del punt de vista de Conselleria de Salut i Consum, ho deim
perquè estam convençuts que és un projecte positiu per al
conjunt dels ciutadans.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, conseller. En torn de rèplica el Grup Parlamentari
Popular, no vol intervenir? El Sr. Alorda? La Sra. Rita?
Tampoc. Aleshores tampoc no tindrem contrarèplica.

Així, una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, només ens
queda agrair la presència de l’Hble. Conseller i dels alts càrrecs
que l’han acompanyat.

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

Gràcies.
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