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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores diputades, senyors diputats,
començam la sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es
produeixen substitucions. No hi ha substitucions.

Abans de començar la compareixença del conseller els
coment que m’han fet arribar un document en el qual els
diputats d’aquesta comissió solAliciten una alteració de l’ordre
del dia en el sentit d’incloure-hi un punt primer, referent a
solAlicitar a la Mesa del Parlament de les Illes la publicació al
BOPIB de les conclusions del treball sobre l’impuls a l’atenció
de salut mental a les Illes Balears que va ser aprovat el passat 2
d’abril en aquesta comissió. Supòs que tothom està d’acord amb
això. Molt bé, idò queda aprovada.

Compareixença RGE núm. 2478/14, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, del conseller de Salut, per tal
d'informar de la posada en marxa de l'Institut
d'Investigació Sanitària de Palma (IDISPA).

Passam idò a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en la solAlicitud de compareixença del conseller de
Salut, presentada pel Grup Parlamentari Socialista... a no,
solAlicitada la compareixença pel propi govern per tal
d’informar sobre la posada en marxa de l’Institut d’Investigació
Sanitària de Palma.

Assisteix el conseller de Salut, el Sr. Martí Sansaloni, que ve
acompanyat del Sr. Rafael Santiso i Martínez, director general
de Salut Pública, la Sra. Marilena Jover, gerent del FISIB, el
doctor Miguel Fiol, director científic, la Sra. Francisca Gual,
cap de gabinet, i la Sra. Alejandra Fernández, de comunicació
del gabinet del conseller.

Siguin tots benvinguts i donam ara la paraula al Sr.
Conseller per fer l’exposició oral.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. El passat 7 de març vaig
solAlicitar la meva compareixença davant aquesta comissió per
poder explicar la posada en marxa el passat mes de gener de
l’Institut d’Investigació Sanitària de Palma anomenat IDISPA.
Abans de res, vull donar les gràcies a tots aquells que han fet
possible la creació d’aquest institut que ha de ser un referent en
tot el que en matèria d’investigació sanitària es fa a les Illes
Balears. 

Els instituts d’investigació sanitària sorgeixen com una
iniciativa del Sistema Nacional de Salut per estimular les
estructures de colAlaboració a l’àmbit de la investigació de la
salut entre centres d’investigació multidisciplinars i
multiinstitucionals amb la finalitat de desenvolupar i integrar de
manera harmònica la investigació bàsica, la clínica i la salut
pública. El seu objectiu és potenciar la transferència d’avanços
científics obtinguts en la prevenció i el tractaments dels
problemes de salut més predominants en el nostre país,
considerant com a nucli bàsic l’hospital amb capacitat docent.

Pas a destacar la cronologia dels fets que han fet possible el
fet que el mes de gener iniciàssim l’activitat en aquest institut
d’investigació, una petita ressenya històrica de tot el que s’ha fet
abans de la creació com a tal del que avui és una realitat. Va ser
en data 30 de desembre de l’any 2009 quan el Ministeri de
Ciència i Innovació a través de l’Institut de Salut Carlos III va
concedir al Servei Balear de Salut una ajuda en concepte de
préstec per un import de 3.168.137 euros para el desarrollo de
condiciones para la constitución del Instituto Balear de
Investigación Sanitaria. Aquest crèdit es desglossava en
1.920.173,50 euros per a l’adequació de les instalAlacions,
1.167.000 euros per a l’adquisició d’equipament i 81.000 euros
per a la contractació de personal.

Las condiciones de amortización es varen detallar segons el
número d’expedient AD09/939, amb una durada de dos anys i
el total de préstec a finançar eren aquests 3.100.000 i busques
d’euros en una primera anualitat i una segona anualitat sense
tipus d’interès, amb una cadència de tres anys i per tant, els
terminis d’amortització començaven l’any 2015. Les quotes
d’amortització eren de 211.209 euros.

Mitjançant la Resolució de 10 de març de l’any 2010, la
Direcció General de Cooperació Internacional i de Relacions
Institucionals va publicar el conveni entre el Ministeri de
Ciència i Innovació i la comunitat autònoma de les Illes Balears
per al finançament de la Unitat d’Investigació de Son Espases,
segons el BOE de 9 de juny de l’any 2010, essent la data límit
d’execució del projecte 31 de desembre de l’any 2012, i el
conveni tenia una quantificació econòmica de 3 milions d’euros
en total, dels quals 1,35 milions eren per adaptar instalAlacions
d’investigació i 1,65 milions d’euros per a l’adquisició
d’equipament, ens estam centrant també a l’any 2010.

En data 26 d’agost de l’any 2010 es va signar el contracte de
serveis centrals amb l’objecte de redacción del proyecto básico
y de ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección de obra,
coordinación y seguridad y salud y modificación del proyecto
de la actividad de las áreas de docencia e investigación de
l’Hospital Son Espases, per valor de 185.586 euros.

Dia 15 d’octubre de l‘any 2010 es va enviar la memòria de
seguiment de la primera anualitat del crèdit que es va atorgar
per l’Institut de Salut Carlos III, i en aquella data no s’havia
iniciat encara l’execució de pressupost perquè les obres
d’adaptació dels espais destinats a investigació i docència no es
podien iniciar fins que no s’haguessin acabat les obres de
l’Hospital Universitari cap allà cap a l’octubre de l’any 2010.

En data 1 de desembre de l’any 2010, es va procedir a la
contractació mitjançant convocatòria pública de la plaça de
coordinador d’infraestructures i laboratoris amb càrrec en
aquesta partida de pressupost del crèdit que he mencionat abans
de personal.

En data 7 de desembre de l’any 2010 es va firmar
l’aprovació de l’expedient d’autorització i disposició de la
despesa referent a l’expedient de contractació 2010.23533 amb
l’objecte de la contractació d’un servei d’assessorament tècnic
per al projecte bàsic d’equipament de les unitats de docència i
investigació de Son Espases per un import de 21.238,82 euros,
essent adjudicatari l’empresa Mestesa Asesoría Sanitaria, SL.
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Dia 13 de gener de l’any 2011 es va firmar una declaració
d’intencions entre la Conselleria de Salut i Consum, la
Universitat de les Illes Balears i el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas en la qual vàrem manifestar la
intenció de colAlaborar i participar activament amb la creació de
l’Institut d’Investigació a les Illes Balears.

Dia 24 de gener de l’any 2011 es va firmar un contracte amb
la UTE de Son Espases amb l’objecte obras de las áreas de
docencia e investigación en el nuevo Hospital Universitario de
Son Espases per un import de 2.249.901,91 euros.

El febrer de l’any 2011 es va produir el trasllat provisional
de la Unitat d’Investigació de l’Hospital de Son Dureta al mòdul
S de Son Espases fins que es pogués traslladar a la localització
definitiva, a les àrees de docència i d’investigació dins el mateix
hospital, una vegada finalitzades les obres, amb la finalitat
d’adequar el mòdul S per a determinades activitats
d’investigació amb un contracte menor de 29.455,96 euros.

Durant el mateix període es va traslladar també el personal
de la Fundació d’Investigació Sanitària, entitat gestora del futur
institut d’investigació, a aquestes mateixes dependències, una
part d’aquesta gent de la Fundació d’Investigació Sanitària.

En el mes de febrer es va redactar un esborrany de conveni
entre les diferents entitats que varen firmar aquesta declaració
d’intencions. Les obres a l’àrea de docència i investigació dins
el mateix hospital es varen començar dia 23 de març de l’any
2011, essent la data estimada d’acabament el setembre de l’any
2011. 

En data 17 de maig de l’any 2011 la Conselleria d’Economia
i Hisenda de les Illes Balears va emetre un informe negatiu en
relació amb el finançament de la implantació dels estudis de
grau de Medicina. Per mor de causes alienes al Servei de Salut
de les Illes Balears, les obres varen sofrir una suspensió
temporal des del novembre del 2011 al juny del 2012.

En data 28 de juny de l’any 2011 es va finalitzar el projecte
executiu d’equipament de les unitats de docència i
d’investigació de Son Espases mitjançant l’assistència tècnica
de l’empresa abans mencionada Mestesa SL en el qual es va
preveure la següent distribució de despesa: 206.000 euros
destinats a mobiliari específic de laboratori; 55.629,38 euros a
mobiliari d’oficina; 377.044,16 euros destinats a l’equipament
específic de l’animalari, i 300.000 pressupostats per
l’equipament de l’Àrea de ciències morfològiques i aules de la
unitat docent de Son Espases, pressupost que queda pendent
d’executar en funció de la instauració de les necessitats que
poguessin existir. El romanent de la partida pressupostària
d’equipament ha de ser destinat a l’adquisició de l’equipament
tecnològic d’investigació. Parlam del 28 de juny de l’any 2011.

En relació amb el préstec, amb data 19 de desembre de l’any
2011 es resol una primera modificació del període d’execució
del projecte a 31 de desembre de l’any 2012. 

En el juny del 2012, es varen reprendre les feines de
construcció de l’Àrea d’investigació i docència de l’Hospital
Universitari Son Espases. El darrer trimestre de l’any 2012 es
varen iniciar els expedients de contractació per a
subministrament i instalAlació del mobiliari de laboratori i
equips de protèomica i microscopia. 

Amb data 5 d’octubre de l’any 2012, es va celebrar la
primera reunió de la Comissió Mixta de Seguiment del Conveni
del MICINN; es va acordar realitzar una addenda a aquest
conveni que contemplàs una ampliació del període d’execució
fins a 7 de desembre de l’any 2013 i del període de justificació
fins a 31 de març de l’any 2014, així com una redistribució
pressupostària que va quedar de la següent manera: obres del
projecte de docència i investigació de Son Espases tenia un
pressupost inicial d’1.350.000 euros i va quedar modificat a
2.294.037,10 euros; Servei d’assessorament tècnic va quedar
amb 21.238,82 euros, l’increment del cost de les obres que va
ser 229.403,71 euros, i la resta per a l’equipament.

Amb data 20 de novembre de l’any 2012, es va solAlicitar a
l’Institut de Salut Carlos III una segona modificació del període
d’execució del Projecte de creació de l’Instituto de
Investigación i es va definir com a data límit per a l’execució
dia 31 de desembre de l’any 2013 i es va establir el període de
justificació fins a 31 de març de l’any 2014.

Dia 27 de novembre de l’any 2012 es va solAlicitar a
l’Institut de Salut Carlos III la no aplicació de les partides
pressupostàries destinades a l’adquisició, equipament específic
de Ciències Morfològiques valorat en 131.455 euros, mentre
que es va mantenir la inversió per a l’adequació d’instalAlacions
i adquisició d’equipament de les zones de docència clínica i de
diferents àrees de formació en post-grau que es poguessin
necessitar. Amb data 20 de desembre de l’any 2012 es varen
donar per finalitzades aquestes obres.

Amb data 14 de gener de l’any 2013, es va aprovar la
modificació pressupostària al préstec al qual abans he fet
menció i després de l’aprovació de la modificació
pressupostària les partides varen quedar distribuïdes de la
següent manera: els 81.000 euros de personal que hi havia
inicialment varen quedar modificats a 194.758 euros; les obres
d’1.920.173,50 euros a 270.999,67 euros, l’equipament
d’1.167.000 a 2.677.415,83 euros i altres despeses generals amb
25.000 euros.

Amb data 19 de març de l’any 2013, es va publicar al
Butlletí Oficial de les Illes Balears la convocatòria per a la
contractació de dos tècnics de gestió de projectes d’I+D i també
la convocatòria per a la substitució de la coordinadora
d’infraestructures i laboratoris a càrrec de la partida
pressupostària del crèdit 6001.



1028 SALUT / Núm. 72 / 9 d'abril del 2014 

 

El maig de 2013 es va incorporar el nou personal contractat,
una coordinadora d’Infraestructures i Laboratoris, un tècnic de
Gestió de Projectes d’I+D i una tècnica de Gestió de Projectes
d’I+D. Es va realitzar una valoració de les accions a
desenvolupar per a la constitució i acreditació de l’institut. Els
criteris d’acreditació dels instituts d’investigació sanitària per
l’Institut de Salut Carlos III vénen al Reial Decret 339/2004, i
el que indica aquest reial decret clarament és que se necesita un
espacio físico propio dentro del contexto hospitalario
destinado a la investigación, un vínculo jurídico que ampare la
asociación de los centros que integran el instituto, una
estructura de gestión de la investigación separada de la
estructura de gestión asistencial y docente, un plan estratégico
de investigación, un comité científico externo, servicios de
apoyo comunes, un plan de formación en investigación, una
guía de buenas prácticas, un registro del personal que
participa en las actividades del instituto y un registro de datos
y de las actividades de I+D+I.

Es varen identificar les possibles entitats participants
d’acord amb la política de l’Institut de Salut Carlos III i es va
definir la FISIB com a entitat gestora d’aquest institut i es va
proposar una proposta organitzativa que va ser aprovada pel
patronat.

És important i m’agradaria destacar que aquesta comunitat
compleix els requisits per acreditar aquest institut amb tota la
infraestructura de què disposam i amb els grups i la formació
que es ve donant en aquesta comunitat autònoma. També
m’agradaria oferir la mà estesa per tal que si es vol incloure
qualque representant dels grups polítics dins el Comitè Científic
Extern poguessin proposar noms per tal que hi puguin
participar.

Es va realitzar un nou esborrany de conveni de la creació
d’Institut d’Investigació Sanitària de Palma i el mes de juny es
va enviar a les entitats participants per a la seva avaluació. Es va
convocar a una reunió a les diferents institucions implicades per
a la discussió de l’esborrany d’aquest conveni, la primera reunió
va ser dia 11 de juny i la darrera dia 31 de juliol, de l’any 2013
totes tres.

El mes de juliol de l’any 2013, es va iniciar el procés
d’avaluació del Grup d’Investigació Biosanitària de la
comunitat autònoma amb un doble objectiu: per una part,
identificar i quantificar la investigació en l’àmbit biosanitari a
les Illes Balears, i per l’altra, referenciar i classificar els
diferents grups i línies d’investigació que podien formar part de
l’institut com a àrees prioritaris.

Es varen presentar 70 grups a la convocatòria d’avaluació de
grups, dels quals varen ser avaluats 64 que complien els
requisits mínims i d’ells 46 varen ser avaluats favorablement, la
qual cosa suposa que varen ser 550 els investigadors que varen
passar aquesta prova d’avaluació. Durant tot l’any es va
continuar amb els concursos d’adquisició d’equipament científic
que teníem pendent de compra.

Amb data 1 d’agost de l’any 2013, es va solAlicitar una nova
redistribució pressupostària del conveni del MICINN on les
principals línies que es varen modificar ja han estat comentades
prèviament, però dins l’eix cronològic, idò era important
ressenyar-ho. ParalAlelament es va fer feina per definir el pla
estratègic a cinc anys de l’institut i durant el darrer trimestre de
l’any es va anar rebent l’equipament científic contractat i es va
anar ubicant dins les instalAlacions, que prèviament s’havien
acabat les obres.

Amb data 5 de novembre es va fer la modificació de crèdit
del préstec i dia 23 de desembre de l’any 2013 es va signar el
conveni de colAlaboració entre les diferents institucions que
conformen l’institut d’investigació, tant la Universitat a través
de l’IUNICS com el Servei de Salut tant en primària com en
especialitzada, i tenim també la proposta oberta a aquelles
entitats que vulguin adscriure-s’hi i colAlaborar.

És important també destacar que en aquesta cessió de
patronat es va aprovar per unanimitat el nomenament del doctor
Miquel Fiol Sala com a director científic de l’institut.

Aquesta cronologia detallada dels fets demostra que s’ha fet
molta feina, que s’han resolt molts d’entrebancs per poder
arribar on som avui, que és una feina que parteix del
finançament que es va obtenir també en la legislatura passada i
que vull posar en valor i vull agrair la feina a tots aquells que hi
varen fer feina, i m’agradaria que no fos un tema exclusivament
polític, sinó que poguéssim colAlaborar en la conformació del
comitè científic extern, si bé nosaltres tenim una proposta de
noms i, com que sí que existeix un mínim, però no existeix un
màxim, qualsevol proposta que pugui venir dels diferents grups
es pot debatre i avaluar.

Qui conforma com dic..., les entitats que varen ser
signatàries d’aquest conveni el 23 de desembre, són la Fundació
d’Investigació Sanitària que serà qui gestionarà l’institut, la
Conselleria de Salut, el Servei de Salut i la Universitat. 

Per tant, crec que la feina que ara té aquest institut d’aquí
endavant, durant aquest 2014, és l’acreditació per tal de poder
obtenir aquests fons competitius. Tenim clar que és possible
aconseguir l’acreditació dins aquest any 2014 i jo crec que és
una bona notícia el fet de poder tenir un institut d’investigació
biosanitària a les nostres illes vinculat a l’Institut de Salut
Carlos III, i per tant aquesta feina ha estat conjunta, tant de
l’equip de la passada legislatura com d’aquesta, que ha estat el
que ha rematat aquest projecte.

Rest a la vostra disposició per a qualsevol qüestió que
vulgueu aclarir, però m’agradaria el fet de poder comptar amb
la vostra participació per tal de completar aquest comitè
científic extern. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de
la sessió per un temps de 45 minuts per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si volen
la suspensió o podem continuar. Podem continuar.
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Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. Per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Thomàs, per un
temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Primer, bona tarda, Sr.
Conseller, i molt especialment a les persones que l’acompanyen
avui amb nosaltres.

Començaré avui fent dues felicitacions, i després passarem
a les preguntes i les crítiques. La primera felicitació és perquè
a la fi ha creat l’Institut de recerca, que ara anomenen IDISPA,
i evidentment després diré per què a la fi han creat l’institut. I
crec que també l’hem de felicitar, com a mínim a vostè a nivell
personal, perquè com a mínim en privat diu que està a favor dels
estudis de grau de medicina a Son Espases.

Però primer també hem de fer, abans de les preguntes, un
parell de crítiques. La primera crítica, i pot estar ben segur que
em sap greu, és que continua sense proporcionar la
documentació que se li demana. Avui un dels fets importants,
per exemple, és la signatura d’un conveni entre aquestes
entitats, i fa més de dos mesos que l’hi hem demanat i encara no
el tenim. Per tant crec que està molt bé que ara vostè ens
convidi a colAlaborar, a participar, però ni tenim la còpia de la
modificació d’estatuts de la fundació, que es va produir a finals
de l’any passat, ni tampoc no ens ha proporcionat el conveni de
creació d’aquest estatut, ni l’addenda del conveni estatutari.

L’IDISPA evidentment ha nascut amb dos anys de retard, i
al final han hagut de córrer perquè els terminis d’incompliment
del conveni amb l’Institut Carlos III ja finalitzaven. 

He de fer, abans de passar a les preguntes, dues crítiques
genèriques; una que políticament crec que és important, i és que
així com el Pla de ciència, tecnologia, innovació i emprenedoria
de l’any 2013-2017 no preveu ni fa esment a aquest institut ni
a la fundació, quan tota la documentació que justifica, entre
altres coses, la creació de l’institut posa en valor la recerca en
medicina en qualitat i en quantitat, i per tant políticament és un
fracàs de la Conselleria de Salut, en aquest cas, que aquest pla
de ciència del Govern no dugui com a instruments de
desenvolupament de la branca de recerca en biomedicina aquest
instrument que és la fundació i que és l’institut. I després vostè
ara ens ha contat un ball de xifres i de quantitats amb
modificacions que han fet dels convenis que evidentment
haurem d’estudiar després, però si ens atenem a les partides
pressupostàries de l’any 13, de l’any 14, de l’any 12, el que és
la Fundació d’investigació sanitària cada vegada té menys
pressupost, i per tant és un motiu de queixa.

Evidentment, com vostè deia, això no és nou, això parteix
del fet que políticament es posa en valor la investigació
sanitària, la necessitat de desenvolupar instruments, i que
evidentment es prioritza la investigació biosanitària a la nostra
comunitat autònoma. És veritat que les estructures físiques i
humanes del Sistema Nacional de Salut a tot Espanya i a la
nostra comunitat han suposat poder tenir una massa crítica de
professionals i tenir unes instalAlacions que ens donen la
capacitat de poder desenvolupar investigació biomèdica, que en
el nostre camp, en el camp de la salut, el que ens interessa és la

investigació clínica i la investigació translacional sense que això
vulgui dir que es deixa de banda la recerca bàsica.

Evidentment a la nostra comunitat autònoma vàrem tenir un
projecte, que era el nou hospital universitari de Son Espases,
que va ser modificat perquè tengués un component assistencial
docent i d’investigació, i evidentment al mateix temps va sortir
una línia des del Ministeri de Ciència i Innovació, al qual es va
adjuntar l’Institut Carlos III d’investigació sanitària, en què es
demanaven determinades coses, com la línia d’instituts de
recerca acreditats, com vostè ha llegit ja al BOE els requisits; la
creació d’entitats de gestió, etc., etc. Evidentment són
instruments que el que cerquen és ajuntar sistema sanitari,
hospitals, centres de salut, amb la universitat i aquells centres
públics o privats que puguin fer recerca, i a la nostra comunitat,
a més, teníem dues altres qüestions: una, el triangle Universitat,
Parc Bit i Son Espases; i que també per primera vegada teníem
un pla estratègic d’investigació en salut a les Illes Balears 2010-
2013.

És veritat que vostè ja ho ha anomenat. Tenim per una banda
el crèdit de l’Institut de salut Carlos III de 3.160.000 euros, que
evidentment es fa per al que vostè ha dit, però també vostè no
ha comentat el que diu la memòria, que també era per crear els
espais perquè la Universitat de les Illes Balears, amb el sistema
sanitari, pogués implantar els estudis de grau de medicina; això
és la memòria de la solAlicitud, precisament, per
desenvolupament l’estudi d’investigació en salut. I també
teníem el conveni amb MICINN de 3 milions, conveni
d’inversions estatutàries, aquestes que no existien; idò aquí en
té una mostra, com a l’anterior legislatura, una mostra
d’inversió estatutària de 3 milions d’euros per finançar aquesta
unitat d’investigació a Son Espases.

Fa poc temps teníem informació que això s’anava ajornant
-no comentaré tots els alts i baixos dels temes d’adequació
d’obres, etc.-, i al final de l’any passat hi ha aquest conveni de
constitució de l’IDISPA. Jo crec que l’he escoltat i no ho he
sentit, però m’ha estranyat, perquè vostè deu tenir per qualque
banda de la conselleria la proposta de conveni de dia 20 de maig
del 2011, una proposta de conveni entre la Conselleria de Salut,
el Servei de Salut, la Fundació Ramon Llull i, en aquest cas, el
Consell Superior d’Investigacions Científiques, un document
que si vostè m’hagués facilitat el conveni que han signat
podríem comparar a veure si allò que ja es va deixar escrit i a
punt de firmar el mes de maig del 2011, després de molts de
mesos de feina, quines diferències hi ha, perquè, entre altres,
vostè ha comentat ara una sèrie d’institucions que sembla que
han signat, però no ha anomenat el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Per tant m’agradaria saber si aquest
institut de recerca a nivell estatal participa i si desenvolupa
qualque paper.

Vostè ha comentat, per una altra banda, allò dels grups de
recerca. 47 grups han passat els criteris d’avaluació interns, i en
aquests moments tenen prop de 550 investigadors, i vostè sap,
entre altres coses, que aquests 47 supòs que no són grups
constituïts ad hoc el darrer any, i també m’agradaria que em
digués quants d’aquests grups ja estaven formats anteriorment
i quants s’han format dins aquesta legislatura o el darrer any.
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El document que he pogut obtenir fora del que m’ha facilitat
la conselleria parla dels passos per acreditar aquest institut.
M’agradaria saber, del cronograma previst, en aquests moments
en quin punt estan, si ja s’ha fet o no el pla estratègic que preveu
fer l’institut. Entenc, pel que vostè diu, que estan en el procés
que un cop que s’ha creat l’estructura de gestió pròpia separada
de la institució assistencial estan definint els comitès científics
i supòs que el pla estratègic encara no està definit, però per això
li ho deman.

També m’agradaria que pogués explicar quines perspectives
tenen de contractació de nous recursos humans i d’equipaments
per a aquest institut.

Un tema que ens preocupa especialment és que quan es
varen crear a través del reial decret aquest que diu vostè de
l’any 2004, sobre acreditació d’instituts d’investigació sanitària,
a més de crear instruments per fer recerca aquests criteris,
també dins els seus criteris d’avaluació, el punt 7..., article 7
punt e) parla específicament de la vinculació amb centres que
tenguin estudis de pregrau.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Thomàs. 

EL SR. THOMÀS I MULET:

De la meva experiència a l’anterior legislatura sempre ens
va dir l’Institut Carlos III que per acreditar un institut es
necessitava el concepte que fos lligat a un hospital i a una
universitat amb estudis de pregrau. Per tant m’agradaria saber
com ho pensen fer.

Evidentment s’han creat espais per a estudis de grau i s’ha
creat aquesta possibilitat, i m’agradaria que vostè, això que diu
en privat que està a favor dels estudis de grau de medicina, ens
digui aquí avui si vostè està d’acord a crear els estudis de grau
de medicina o no, perquè el que sí sabem és que el president del
Govern, el Sr. Bauzá...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, anirà concloent...

EL SR. THOMÀS I MULET:

...ha explicat que no hi està d’acord.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari MÉS té la
paraula la Sra. Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Volem agrair la presència del conseller
per explicar-nos aquest nou institut d’investigació. Es dóna la
benvinguda a l’equip. Posam en valor i agraïm l’oferiment que
ha fet a l’oposició de materialitzar la presència -he entès-
d’investigadors a qualque estructura d’aquest institut, IDISPA,
que, bé, m’agradaria..., crec que hauria de formalitzar de
qualque manera a través del registre quina és la proposta
concreta que vostè dirigeix als grups parlamentaris per poder
participar en aquesta estructura d’aquest institut, més que res
per materialitzar això.

Vull posar en valor la implicació del Govern en la
investigació sanitària, perquè la veritat és que fins ara els indicis
o els indicadors o els senyals que teníem en temes
d’investigació sanitària eren bastant decebedors. Vull recordar
que l’any 2011 o juliol de 2011, o concretament octubre de
2011, al Ramon Llull..., sí, la fundació -no em surt la paraula-
a la fundació d’investigació Ramon Llull hi havia 16
investigadors de caràcter sanitaris fixos i 8 eventuals, i el 2013
hi havia 9 investigadors fixos i 11 eventuals, una reducció
important d’investigadors, investigadors que tenien una
experiència molt important i de molts d’anys i amb graus
d’excelAlència importants, amb articles publicats a revistes de
renom, i una de les primeres coses que va fer aquest govern va
ser reduir en investigació. Aquí hi ha investigadors, a la sala;
l’acompanyen a vostè i saben molt bé la importància que té en
aquest tema d’investigació, en qualsevol però a la sanitària
també, la formació de l’equip i la inversió en la personal. Vàrem
perdre persones amb una gran experiència investigadora.

Es va nomenar també l’any 2011 un altre gerent; en aquest
cas va ser vostè mateix, que temporalment va assumir la
gerència d’aquesta fundació, i sobretot és curiós, perquè es va
donar importància a l’experiència gestora, no a l’experiència
científica. Això és a diverses actes de la Fundació d’investigació
sanitària, que a partir d’aquí ja diré la Fundació d’investigació
sanitària perquè després es va refondre, per no dir els noms, que
és curiós que a les actes els membres del Govern donassin
importància al perfil de comptable, de gestor, i no al perfil
científic que havia de tenir el gerent d’aquesta fundació, i es
posa d’una forma molt clara a les diverses actes, que és
prioritària en aquest moment la gerència, la comptabilitat i no
l’aspecte científic. 

Una altra de les coses que també ens preocupava pel tema de
la investigació, i així li vàrem fer qualque tipus de pregunta fins
i tot en el plenari, la utilització de doblers dedicats a la
investigació per al pagament de despesa corrent, que també és
a l’acta número 2 de 2012; una altra era la confirmació, ja no
temporal sinó definitiva, del gerent prioritzant una altra vegada
ja no de caràcter temporal sinó definitiu el tema que
l’experiència en investigació, el currículum, l’excelAlència
fossin secundaris, que allò important fos la comptabilitat, i
també es confirma a l’acta número 4; que a més a més es digui
a una acta que es proposa el nomenament del Sr. Ics -que no fa
falta dir el nom- com a tècnic adjunt, el qual ja està treballant a
la fundació i acceptarà les funcions de director científic sense
cap cost addicional, que es doni tan poc valor a una direcció
científica i en canvi s’hagi donat valor fins ara i es continua
donant valor, almanco en aquestes actes, a la formació en
comptabilitat...
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Vull dir que tot era una sèrie de dades que ens preocupaven
molt, perquè la informació que nosaltres anàvem rebent de la
conselleria és que, a la investigació, se li prestava poca atenció.
O com per exemple 1.700.000 euros que pel que es veu estaven
de romanent a la Fundació d’investigació, que en lloc de
dedicar-se a la investigació es pren una decisió en aquesta
fundació, a una de les reunions d’aquesta fundació, de ficar-los
a un banc, ficar-los a un termini fix, dipositar 1.700.000
dedicats a la investigació, depositar-los a termini fix quan
s’estava acomiadant gent... Clar, són coses que ens criden
l’atenció. I, per cert, de totes les propostes que varen fer del
banc justament va caure l’única banca o l’única caixa que tenia
un component ètic; es varen repartir els doblers entre les altres
banques i l’única que va caure, Caixa Colonya, justament
l’única que tenia un component ètic, varen decidir no posar cap
tipus de dipòsit.

Per tant ens alegram que estiguem en una situació diferent,
donam la benvinguda a aquest institut. Estarem, com no pot ser
d’altra manera i és la nostra responsabilitat, controlant la
situació com es desenvolupa.

I a partir d’aquí tenc una sèrie de preguntes. M’agradaria
saber si té una figura jurídica, si la figura jurídica és l’institut o
simplement és un nom més de caràcter comercial, o quina figura
jurídica és. O si és l’institut, quin tipus d’institut, si és autònom
o quina figura jurídica tenen prevista o si ja està constituïda.

Quins òrgans té?, si ens pot explicar amb més detall quins
òrgans té aquest institut, perquè vostè n’ha anomenat dos,
bàsicament, però quins òrgans té i quina és la composició
d’aquests òrgans, si ens ho podria explicar amb més detall.

Com s’integrarà? Una de les meves preguntes era si
s’integrarien l’Institut de la Universitat i la Fundació
d’investigació sanitària. Vostè ja a la seva exposició ha dit que
sí, i per tant com s’integraran, si es mantendran com a figures o
es dissoldran dins aquests òrgans, si ho pot detallar amb més
detall, i en tot cas com es mantendrien. O si es farà qualque
tipus d’especialització, una mica si tenen previst el futur
d’aquests òrgans i sobretot la integració d’aquestes dues figures.

També ens interessa saber quina relació es mantendrà amb
el Consell Superior d’Investigacions Científiques i quins acords
s’establiran. Vull dir que a nosaltres ens pareix important, vostè
sap que la Fundació d’investigació tenia una relació molt
important amb el Consell Superior, el Consell Superior la tenia
reconeguda, havia reconegut molts dels seus investigadors en
l’excelAlència, i ens agradaria saber aquest consell superior quin
paper continuarà realitzant.

També ens preocupa, i ho ha comentat també el Sr. Thomàs,
la facultat de medicina. Fins ara per la informació que nosaltres
tenim els altres IDISPA estan lligats tots a una facultat de
medicina. Nosaltres no tenim facultat de medicina aquí, per tant,
ens preocupa que... o si vostè ja ha parlat amb l’Institut Carlos
III, si hi haurà qualque problema o si hi haurà dificultats perquè
aquí no es constituirà la facultat de medicina. 

L’altre dia vàrem tenir una proposició no de llei on el Partit
Popular va rebutjar la constitució d’aquesta facultat de
medicina, per tant, no sabem fins a quin punt això pot
condicionar el reconeixement o l’acreditació d’aquest IDISPA.

M’agradaria que vostè em contestàs si aquest institut,
l’IDISPA, pot arribar a tenir qualque relació amb la potencial
universitat privada que té prevista, també, en el projecte que
nosaltres hem vist, la creació d’una facultat de medicina; si pot
arribar a ser per aquesta via, a través de l’IDISPA, fer feina amb
aquesta potencial universitat privada, que sabem que hi ha un
projecte damunt la taula i entre ells hi ha aquesta facultat de
medicina.

Després m’agradaria que ens contàs amb més detall com
s’han seleccionat aquestes 550 persones. Vostè ens ha comentat
que no ha estat una selecció, sinó que ha estat una espècie
d’acreditació o de reconeixement investigador, doncs, com ha
estat aquest procés de reconeixement i quants d’aquests tenen
reconeguda l’excelAlència investigadora, o si no ho sap; vull dir,
quines poden ser les vies de reconeixement de l’excelAlència
investigadora d’aquest grup tan important d’investigadors que
tenim a la nostra comunitat autònoma. 

Després dues coses més, o una bàsicament, si es faran
auditories de qualitat o quin és el sistema d’auditories de
qualitat científica que realitza aquest institut o si es té en concret
en aquest cas. Nosaltres sabem que a l’institut de la Universitat
sí que hi ha dues avaluacions exteriors de qualitat, per tant, si
aquestes es mantendrien o s’introduirien, s’acoblarien a
l’Institut IDISPA.

I sobretot, si es pot entretenir un poc, ja que vostè té més
temps que l’oposició per poder donar detalls, sobre les garanties
de l’Institut Carlos III. Vull dir, vostè ho ha dit amb molt
d’optimisme, idò, fantàstic, però ens agradaria que ens contàs
amb més detall què li estructura a vostè aquest optimisme quasi
quasi per garantir, com ha dit, que l’Institut Carlos III ho
reconeixerà. Insistim, la informació que nosaltres tenim fins ara
és que normalment, i no n’hem trobat cap, pot haver-n’hi
alguna, però no n’hem trobat cap, estan lligades a una
universitat, i aquí no estarà lligada a cap universitat. 

Ens preocupa també, com li he dit, el tema de la futura
universitat privada, perquè ens pareixeria, en tot cas, si això fos
així ens preocuparia la utilització d’un espai tan important com
aquest per a una facultat privada i aquí no tenguem una pública.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Mercadal, per un temps de deu minuts.
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EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Li donam també la
benvinguda, Sr. Conseller, a aquesta Comissió de Salut del
Parlament, a vostè i al seu equip de la conselleria, i agraïm
també, com no pot ser d’una altra manera, la seva gran
disponibilitat per venir aquí al Parlament, a la Comissió de
Salut, per tal de contestar preguntes orals dels diputats com per
comparèixer, voluntàriament o a solAlicitud dels grups
parlamentaris, per donar totes les explicacions d’aquelles
qüestions que són d’interès, que són d’actualitat en la sanitat de
les Illes Balears. Per tant, des del Grup Parlamentari Popular,
dels membres del Grup Parlamentari Popular, li volem agrair la
seva contínua i repetida presència en aquesta comissió per tal
d’informar els grups parlamentaris.

La compareixença que tractam avui a solAlicitud del Govern
se centra en la posada en funcionament de l’Institut
d’Investigació Sanitària de Palma, l’IDISPA, un institut que va
ser creat per l’associació de diferents centres i institucions que
desenvolupen activitats d’investigació biosanitària a les Illes
Balears. Malgrat que l’anterior govern va iniciar les passes per
a la posada en marxa de l’institut d’investigació, el cert és que
ni els fons que varen arribares varen emprar per a allò que varen
arribar i que la posada en funcionament no es va poder dur a
terme perquè simplement els ajustos dels comptes del pacte eren
ja molt complicats llavors i era molt comú que els fons
s’utilitzessin per a despesa corrent i no per a la seva finalitat.
Però sí que és cert, en qualsevol cas, que aquestes primeres
passes ja es varen fer llavors, com així vostè ha reconegut en la
seva intervenció.

El conveni de colAlaboració científica per a la creació i
desenvolupament de l’IDISPA va ser signat el 23 de desembre
de 2013 per la Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes
Balears Ramon Llull, la Conselleria de Salut, el Servei de Salut
de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears.
L’associació de signants del conveni significa posar a disposició
de totes les seves instalAlacions dedicades a activitats
d’intervenció, d’investigació i de formació. 

Per a la creació de l’institut s’ha destinat una inversió de 6,1
milions d’euros obtinguts de fons finalistes i competitius
nacionals. Aquests recursos econòmics han permès dur a terme
l’adequació de l’espai de l’Hospital Universitari Son Espases
que compta amb una àrea de 2.770 metres quadrats que s’han
vist complementats amb un annex a l’edifici S. Així l’IDISPA
disposa avui d’una superfície total d’uns 4.400 metres quadrats.
Al mateix temps s’ha adquirit equipament en la tecnologia punta
per a la investigació sanitària.

L’objectiu de l’institut no és altra que desenvolupar i
integrar la investigació d’excelAlència en ciències de la salut i
biomedicina, amb especial atenció a aquelles de caràcter
cooperatiu, transversal i multidisciplinar amb un clar caràcter
transaccional de dur aquesta investigació a l’aplicació real per
a una millora de les cures de les malalties, procediments i
tractaments.

Inicialment, com vostè ha dit, 550 professionals creen 46
grups d’investigació que fan feina en set àrees científiques
d’interès que són bioenginyeria i cirurgia experimental,
epidemiologia clínica i salut pública, malalties infeccioses i
immunològiques, malalties metabòliques i nutrició, malalties
respiratòries i cardiovasculars, neurociències i oncohematologia.
D’aquests 46 grups d’investigació, 18 són a Son Espases, 15 a
la UIB, 4 d’Atenció Primària, 2 de la Fundació d’Investigació
Sanitària de les Illes Balears, 6 a Son Llàtzer i 2 són grups
externs.

Des del nostre grup parlamentari, del Grup Popular,
celebram la creació i la posterior acreditació per part de
l’Institut Carlos III, que estam convençuts que així serà, com
vostè ja ha anunciat avui, que permetrà als investigadors de les
Illes Balears optar amb més garanties a convocatòries de
finançament i millorar la qualitat de la investigació clínica que
es duia a terme a Balears. 

L’IDISPA disposa d’un equipament tecnològic capdavanter
en elements com, per exemple, el seqüenciador massiu d’ADN
o un biobanc que emmagatzema mostres biològiques per a
estudis científics. Estam satisfets per la posada en marxa
d’aquest institut, Sr. Conseller, perquè la valoració social dels
avanços en les ciències de la salut està altament valorada pels
ciutadans de les nostres illes. Serem més competitius a l’hora
d’accedir als fons europeus dedicats a la investigació. Aquest
nou espai suposa una millora a tots els nivells d’investigació
científica a les Illes Balears, a la cultura investigadora, fomenta
la creació de plans d’investigació que suposen innovació i
avanços científics o tecnològics, es reforçarà també la
colAlaboració amb altres instituts i donarà amb el temps lloc a la
internacionalització de les investigacions de l’institut.

Tot això en un àmbit insular que amb les seves
característiques reforça i genera un marc molt més òptim per a
aquesta investigació. Les Illes Balears se situen al cap tant a
nivell nacional com internacional de la investigació i aquesta
repercutirà en el diagnòstic i en el tractament de les persones
malaltes. 

Aquesta és una gran fita per a les Illes Balears, comptam
amb un institut punter, molt ben equipat i amb massa crítica per
fer valer la inversió que s’ha realitzat de 6,1 milions d’euros, 3
dels quals provenen del Ministeri d’Economia i 3,1 provenen
del préstec que s’ha anomenat de l’Institut Carlos III. 

El nomenament del doctor Miquel Fiol, com a director
científic de l’institut, que era abans el cap del grup del Centre
d’Investigació Biomèdica de Fisiopatologia d’Obesitat i
Nutrició, posa de relleu l’objectiu de l’institut i, com va dir el
doctor Fiol, es tracta que els beneficis de la investigació clínica
reverteixin als llits dels pacients i si es pot també a l’economia
amb un llocs de feina molt més qualificats evitant així la fuga
dels nostres investigadors a altres indrets. Un projecte que
també contribuirà, a més, a incentivar la inquietud investigadora
dels metges més joves.
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Per tant, des del nostre grup parlamentari, Sr. Conseller, ja
per acabar, no podem més que celebrar la posada en marxa
d’aquest institut amb la cronologia de la creació que vostè ha
citat en la seva intervenció, agraïm la seva mà estesa per a la
participació dels diferents grups polítics en aquest institut i
estam a l’espera que es concretin un poquet les mesures per
poder-hi participar amb tota la ilAlusió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Mercadal. Té la paraula el Sr.
Conseller per respondre als diputats.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, senyors diputats. Avui
és un dia on són molts més els punts de trobada i els punts que
podem posar en comú tant el Govern com els diferents grups
polítics que conformen aquesta cambra i, per tant, jo crec que
hem d’aprofitar un dia així per tal de posar en valor sumar
esforços entre les diferents forces.

I passaré a concretar la proposta que el Grup MÉS em
demanava que fes, a més de per escrit, i així ho farem, també
avui en aquesta compareixença. L’important és que els diferents
grups polítics puguin aportar noms per completar el Comitè
Científic Extern, i passaré a esbrinar quines són aquestes
funcions del comitè científic extern, i primerament, i arran
d’una de les preguntes de com està organitzat l’institut i com
està regit, puc dir que l’institut s’estructura en un consell rector,
en un comitè executiu, en un director científic, en un òrgan de
gestió, que és la Fundació d’Investigació Sanitària, i després hi
ha els òrgans consultius que són el Comitè Científic Intern i el
Comitè Científic Extern.

Passant a les funcions del Comitè Científic Extern el que ens
diu aquest conveni que es va signar a finals de l’any passat diu,
el Comité Científico Externo es un órgano de asesoramiento
científico del instituto, estará formado por un mínimo de cinco
miembros designados por el Consejo Rector entre las personas
con reconocido prestigio, nacional o internacional, en el
campo de la investigación científica relacionada con la salud
a propuesta del Comité Ejecutivo del instituto. Les funcions
són les següents: emitir dictámenes a petición del Consejo
Rector asesorándole en los temas relacionados con la
investigación a realizar en el instituto; velar por la calidad
científica, ética y buenas prácticas científicas del instituto -que
són els paràmetres de qualitat que també s’esmentava en aquesta
comissió-; revisión del sistema de gestión de la entidad,
actividades y resultados en I+D+I; elaborar periódicamente
un informe con recomendaciones de mejoras sobre las
actuaciones que en materia de investigación se desarrollan en
el instituto; valorar y estudiar la posible asociación de nuevas
entidades al instituto. Per tant, qualsevol entitat, sigui pública
o privada, també podrà ser avaluada i valorada per part d’aquest
comitè científic extern. Evaluar con la periodicidad que
establezca el Consejo Rector las actividades desarrolladas por
el director científico del instituto y el grado de adecuación a
sus objetivos. En general, realizar el asesoramiento científico
al instituto. Como parte de las actividades a realizar por parte

del Comité Científico Externo éste deberá emitir informe
preceptivo en los siguientes casos, el pla científic de l’institut,
el pla d’integració dels processos de l’institut, els indicadors del
grau de compliment del pla científic, la repercussió dels
resultats a la investigació de la pràctica clínica i la memòria
científica de l’institut.

Per tant, jo crec que és un òrgan de control i de prou entitat
com perquè hi pugueu tenir el grau de contacte adient. A més,
les propostes, sense entrar en noms concrets, que nosaltres
volem incloure dins aquest comitè científic extern hi ha
catedràtics de farmacologia, altres persones que ja estan
vinculades a la investigació mèdica a altres comunitats
autònomes, caps de servei que han estat en contacte prèviament
amb la sanitat pública de les Illes Balears i que en aquests
moments continuen sent caps de serveis a altres llocs, altres
professionals de reconegut prestigi a nivell internacional, un
catedràtic de salut pública. Per tant, parlam d’un perfil de
reconeixement nacional i internacional que crec que com millor
puguem concretar aquesta llista, idò, més viabilitat tendrà
aquest institut.

També ho he destacat a la primera part de la meva
intervenció quan he dit el fet que aquest any 2014 és un any
important per a l’acreditació d’aquest institut, per a l’acreditació
d’aquest institut des d’un punt de vista de poder obtenir aquests
fons competitius i ja s’ha començat, a pregunta del Sr. Thomàs,
com està d’avançat aquest procés d’avaluació? Passaré a
esbrinar el detall exhaustiu de tots i cada un dels processos, però
sí que prèviament vull deixar clar que, segons diu el Reial
Decret de l’any 2004, no especifica de forma taxativa el fet que
hi hagi d’haver una facultat de medicina associada. En tot cas,
fa referència al punt g) de l’article 3, un plan de formación en
investigación vinculado preferentemente a programas de tercer
ciclo.

Dit això, també vull fer menció especial, ho he fet de manera
molt superficial en la meva intervenció inicial, que una cosa
poden ser els desitjos individuals, personals respecte del
posicionament de la facultat de medicina, que el Sr. Thomàs ha
dit en primera persona, però un ha de tenir la responsabilitat de
què és allò a la qual cosa es pot comprometre. Jo, de manera
molt superficial, li he esmentat un informe, de 17 de maig de
l’any 2011, signat per qui era el director general de Pressuposts
i Finançament, això era l’etapa anterior, on hi havia unes
quantificacions econòmiques i on només entraré a les
conclusions de forma clara i directa, és un informe de quatre
pàgines on esbrina tots i cada un dels arguments a les primeres
tres pàgines i mitja, però a les conclusions diu que davant
l’escenari, i sempre respectant la decisió final que es prengui per
la instància que correspongui, des de la Conselleria d’Economia
i Hisenda -i parl d’abans de les eleccions autonòmiques- es
volen fer paleses totes les precaucions i els advertiments
necessaris sobre la possibilitat que determinats compromisos,
tant els determinats com els indeterminats, que es derivin de
l’aplicació del conveni no es puguin portar a terme. Així, des
d’aquesta direcció general, per ordre del conseller d’Economia
i Hisenda, no pot informar favorablement la signatura del
conveni proposat si el Ministeri d’Economia i Hisenda exigeix
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aprovar el Pla d’equilibri pressupostari 2011-2013 en els termes
que actualment està redactat. En cas que el Ministeri
d’Economia i Hisenda, prèvia comunicació escrita, confirmés
que el 2012, 2013 i següents els recursos que rebrà la comunitat
autònoma de les Illes Balears, derivats de l’aplicació del nou
model de finançament, estaran per sobre dels considerats en el
Pla de sanejament 2011-2013 la Conselleria d’Economia i
Hisenda podria analitzar el nou escenari i variar el sentit del seu
informe, però no amb les previsions actuals. 

La situació del moment en el qual es va signar en el 2011
tots recordareu quina era, quina ha estat l’evolució de les
finances d’aquesta comunitat i, per tant, els desitjos individuals
duien per un camí i totes i cada una de les mencions
específiques de les tres pàgines i mitja deixen palès que aquests
desitjos individuals lògicament no podien veure’s reflectits.
L’important és adquirir aquells compromisos que un pot
complir i pot dur a terme. Com a govern puc dir que ens
comprometrem a allò que puguem pagar i puguem tirar
endavant, però el que mai no farem serà enganyar ningú amb
coses que no estiguin ben clares i ben fermades.

Dit això, el que puc dir, en la fase d’avaluació per tal
d’acreditar aquest institut, que és la fita important que hem
d’aconseguir aquest any 2014, és que s’han autoavaluat els
indicadors i criteris de productivitat científica per solAlicitar
l’acreditació de l’institut davant l’Institut de Salut Carlos III.
Quant a l’estructura i finalitat de l’Institut d’Investigació i
Sistemes de Gestió R+D+I s’ha definit l’estructura i entitats
participants incloent-hi els hospitals i els centres de salut que
poden participar. S’ha fet el vincle jurídic de creació que és el
conveni que es va signar que dóna, com demanava la portaveu
de MÉS, la figura jurídica per tal de l’institut que és gestionat
dins la pròpia Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes
Balears i de forma totalment independent, o sigui, amb un
sistema de gestió independent respecte del que desenvolupava
ja la Fundació d’Investigació. Està en procés el Pla d’integració
de les diferents unitats de les diferents institucions que
composen l’Institut d’Investigació Sanitària, incloent-hi
comunicació, imatge corporativa i de marca. S’ha nomenat el
director científic. S’ha fet la pròpia estructura de gestió de
l’institut, separada com deia de la institució assistencial. S’ha
definit i s’ha nomenat el comitè executiu, està en procés, i és
aquí on he fet l’oferiment, el Comitè científic extern. S’ha
definit i s’ha nomenat el Comitè científic intern. Dins el Pla
estratègic s’ha designat un responsable. Està en procés actuar
com a OTRI dels grups d’investigació. Està en procés també la
normativa interna d’IPE i d’explotació de resultats. Estam
desenvolupant el plans de formació dels investigadors, el llistat
de grups emergents està fet. Estan fets els indicadors de
compliment dels resultats, als quals també fèiem menció en
alguna de les intervencions prèvies i estan calendaritzades les
actuacions a dur a terme.

La definició i desenvolupament de la política de qualitat del
centre, en compliment de les diferents normatives i disposicions
de seguretat i qualitat en matèria de R+D+I de difusió i
accessibilitat per part del personal, estan per desenvolupar, i
també van lligats al Comitè científic extern qui ha d’emetre els
informes. Està en procés el registre d’activitats de R+D+I. Està
en procés el registre de resultats de R+D+I i la gestió de
processos.

Està qualificat i fet el nivell investigador dins la política de
personal i de recursos humans. Està fet el foment de la
cooperació amb altres grups i xarxes que es puguin
interrelacionar. Lògicament definits tots els espais físics,
equipaments científics i altres equipaments. Dins els recursos
econòmics i a pesar de què la Sra. Santiago fa molta menció a
la visió econòmica, també ens exigeixen el Pla econòmic i
lògicament està fet. 

I està també en procés l’orientació i millora en plans
específics i accions preventives, la millora contínua i accés a
proposar millores per part del personal de l’institut també està
obert per tal que es puguin fer les propostes. Dins l’activitat
investigadora hi ha també l’activitat de R+D+I amb ingressos
anuals i contractes, també està fet. I aquí voldria fer una menció
especial respecte dels dipòsits bancaris dels quals la Sra.
Santiago feia menció prèviament; ha dit que el fet de posar a
termini fix determinades quantitats i no gastar-les dins l’any
corrent. Què passa? Que lògicament amb la gestió pròpia
d’aquests diferents grups d’investigació el que aconsegueixen
són projectes d’investigació a diversos anys, no es pot gastar
tota la quantitat econòmica dins el mateix exercici. I per tant,
per prudència i per rendibilitat d’ingressos financers, s’ha de
diversificar dins les diverses entitats bancàries, podríem estar-hi
més o manco d’acord, però s’intenta diversificar per minimitzar
el risc i posar-ho a termini fix, per tal que aquests doblers rentin
a la pròpia Fundació d’investigació i per tant, es puguin destinar
a despesa tan d’investigació, com despesa general. 

Què vull dir també? Doncs que és ver que s’ha minvat el
pressupost que abans es destinava a les diferents fundacions
d’investigació, les quals vull recordar que aquesta legislatura
s’han fusionat les dues fundacions d’investigació, reduint el
50% del personal administratiu que donaven assistència als
investigadors, i hem intentat evitar les duplicitats existents dins
aquesta estructura. A més, des del començament de legislatura
també hem optat primer, per intentar aclarir quina era
l’aplicació d’aquests doblers que es destinaven a les diferents
fundacions, per això quan era director general no es va nomenar
gerent aquells mesos, i després, una vegada fusionades, va ser
quan es va nomenar un gerent específic per tal de donar
continuïtat i per impulsar també el tema de l’Institut
d’investigació.

També vull posar en vàlua la categoria humana i
investigadora dels dos directors científics, que n’hi ha hagut un
a la pròpia Fundació d’investigació, el qual després es va
desplaçar a l’estranger i per tant va deixar les nostres illes per
ser professor amb l’oferta de feina que va tenir, i del director
científic del propi Institut d’investigació, que ja he citat, el
doctor Miquel Fiol, per la implicació i per la dedicació que han
dedicat a cada una de les fites, per tal que es pugui dur endavant
el tema de l’institut.
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També vull aclarir que en aquest conveni que va donar inici
a aquest Institut d’investigació, el Consell Superior
d’Investigacions Científiques, el CSIC, no en forma part, va
decidir unilateralment no formar part d’aquest conveni. A la
votació del patronat es va abstenir, no es va oposar a la creació
d’aquest institut. I nosaltres mantenim el contacte directe i
mantenim aquests grups que inicialment amb un conveni de
l’any 2006 es varen instaurar aquí a la comunitat autònoma i
hem mantengut tota aquesta legislatura vinculat, un d’ells amb
un investigador del CSIC i després de què se n’anés l’altre cap
de grup, s’ha substituït per una investigadora de dins el seu
propi grup d’investigació.

Per tant, jo crec que és important el fet que posem en valor,
el fet de mantenir al màxim les contractacions de persones
vinculades a la investigació i al món científic. Acceptar com no
podia ser d’altra manera, el fet que el CSIC no vulgui participar,
i tampoc no va descartar el fet de sumar-s’hi amb posterioritat,
això així ho han manifestat diferents representats autonòmics i
nacionals del CSIC. I per tant, nosaltres seguirem fent feina
perquè una entitat com el CSIC s’hi pugui sumar. També vull
deixar clar el fet que hem de posar en valor aquesta passa
important, independentment dels colors polítics que conformam
aquesta cambra. Per tant, m’agradaria comptar amb vosaltres
per conformar aquest Comitè extern.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Thomàs
per un temps de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies Sr. Conseller per la
informació donada. Crec que després de totes les intervencions,
queda clar que sense els 6,1 milions obtinguts l’anterior
legislatura, aquest institut no hauria estat possible. Jo he
lamentat anteriorment que vostè no faciliti informació, per
exemple, la modificació de l’estatut de la fundació o el conveni
de constitució d’aquest institut. Li he demanat coneixia vostè el
conveni preparat per signar entre diverses institucions de l’any
2011, no ha dit res. 

Però la veritat és que quan ha començat a anomenar les
funcions del Comitè científic i l’estructura, doncs aquí la Sra.
Rita i jo li llegíem el conveni de l’any 2011. No m’ha contestat
si el coneixia, li ho he demanat, perquè no l’havia anomenat,
però veig que sí el té, encara que no ho vulgui dir, però li
demanaria una altra vegada, perquè ja fa mesos que li hem
demanat, que ens faci arribar aquest conveni, que ara ens
assabentam que el CSIC, el Consell Superior d’Investigacions
Científiques, no forma part d’aquest conveni.

Jo li he demanat que em digués quants d’aquests 47 grups de
recerca que han passat el cribratge de l’avaluació, quants se
n’han creat en aquesta legislatura i quants venien de grups de
recerca ja consolidats des de fa estona. Perquè, evidentment, el
que queda clar és que durant aquesta legislatura, la constitució
d’aquest institut ha sofert entre altres coses, un alentiment.

Entenc per les seves paraules que el Pla estratègic encara no
està fet, que està en marxa. I crec que vostè ha manifestat un
optimisme en què aquest institut podrà ser acreditat, acreditat
vol dir poder optar a fons competitius per a recerca; a dia d’avui
ja hi ha 21 instituts acreditats a Espanya i per això és molt
important ser acreditat. Li torn dir, el Reial Decret de l’any
2004, el 339, en el seu article 4.g) i en el seu article 7.e), posa
com elements a l’hora de fer el pla estratègic i a l’hora de fer
l’avaluació, que tenir estudis de pregrau és un concepte a
valorar. I en el document que jo tenc de l’Institut Carlos III,
criterios imprescindibles, credenciales de los centros docentes,
hospital acreditado, pre y post-grado”.

Per tant, no vull que malinterpreti les meves paraules, jo
estaria encantat que aquest institut fos acreditat, perquè això ens
obriria les portes a poder tenir fons competitius per fer recerca
en biomedicina. Jo li he demanat la seva opinió personal, com
a conseller, respecte dels estudis de grau, això no són capricis
personals, això és creure o no creure en una necessitat, una
oportunitat i una necessitat. Si vostè està interessat, que ha tret
el paper de dia 17 de maig de 2011, si vol, li puc fer una còpia
de l’escrit de dia 23 de maig, on l’exconseller d’Hisenda firma
les partides de despeses plurianuals. Per tant, la informació
sencera -ho tenc aquí, si vostè ho vol veure, du el registre
d’entrada i de sortida.

Però aquesta no és la discussió, la discussió és que som a
l’any 2014, tenim una oportunitat, tenim un pla d’estudis, tenim
professionals que ho desitgen i tenim uns requisits per poder
acreditar aquest institut i jo només vull saber si vostè està
d’acord amb aquest projecte o no, perquè tenim com deia la Sra.
Santiago, coneixement d’un determinat compromís del Govern
amb una institució privada. Per tant, això ens preocupa, vostè és
el conseller i volíem saber això.

Li he demanat abans, per què en el Pla de recerca de
tecnologia i innovació del Govern, aprovat fa poc temps, no
consta com a instrument dins l’àmbit de recerca en biomedicina,
ni la fundació, ni l’instrument de l’institut. Crec que són
elements prou importants perquè vostè ens pugui contestar
aquesta pregunta. 

I respecte del seu oferiment del Comitè científic,
evidentment, si ara vostè ens ofereix l’oportunitat, nosaltres
evidentment podem establir un canal de colAlaboració, crec que
no és funció de totes maneres dels grups polítics suggerir
determinats noms, perquè són òrgans...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...excelAlència professional, però de totes maneres en podem
parlar.
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A mi m’agradaria saber és que la informació que li hem
demanat fa mesos ens la pugui lliurar, perquè està demanada per
canals oficials i evidentment vostè no la facilita.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Santiago, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Presidenta i gràcies conseller per la seva exposició.
Dos temes als quals jo m’he referit i vostè m’ha contestat. El
canvi de gerent, jo ho deia com a un criteri que a nosaltres ens
preocupava, la informació que nosaltres tenim és que tenim un
govern que valorava més dur la comptabilitat que l’excelAlència
científica. I de fet vostès, i consta així a l’acta de la fundació,
l’acta número 3 de l’any 2012, canvien els estatuts de la
fundació: “La persona que ocupi la gerència ha de tenir
formació científica i experiència en tasques de gestió”, però
formació científica, i ho canvien per “que el director gerent
sigui una persona llicenciada amb experiència en tasques de
gestió”. Jo sé que això és un perfil difícil, però s’ha de trobar i
el teníem. Ens preocupava aquest poc pes, aquest poc valor que
es donava a allò científic, una persona que hagi dedicat molts
d’anys doncs a la seva formació científica. Això són canvis, i
segurament avui els estatuts estan igual i el perfil de l’actual
gerent és aquest, és igual. Ho deia en el sentit de preocupació.

Allò dels 2.700.000 euros, efectivament, si vostè no
necessita aquests doblers, es dipositen en un banc, no les
tendrem a un calaix, això ja ho sabem, però és que la proposta
era de termini fix, i els investigadors li diuen que s’hauria de
garantir la disponibilitat del dipòsit per poder fer feina, i vostè
fa u na proposta de termini fix, atesa l’actual situació
econòmica. Jo no vull entrar en del detall, perquè no és el
moment de la investigació, però entengui que si a nosaltres no
ens arriben aquestes actes, que nosaltres tota la informació que
vostè es preocupa d’enviar-nos, ens la llegim i l’estudiam, i per
això ho feim i per això ens paguen, ens preocupa, ens
preocupava que 1.700.000 euros a termini fix, independentment
després del banc o caixa on vostès han decidit conjuntament
dipositar. A més, quan els investigadors o els representants dels
investigadors els diuen, escolti, és que hem de tenir
disponibilitat, hem de continuar investigant, no ens ho posi a
termini fix.

I després vostè també ens diu allò de l’administratiu, però és
que, curiosament, quan comença aquest Govern hi ha 24 tècnics
investigadors i 5 administratius, i a l’any 2013, després de la
fundació, enlloc de 24 tècnics investigadors n’hi ha 20 i 9
administratius. I que em sembla bé, perquè els administratius
que es dediquen a temes d’investigació i recerca de doblers
d’Europa han d’estar especialitzats, no podem posar qualsevol
administratiu, em sembla molt bé, però és han girat la piràmide,
teníem més investigadors i menys administratius i ara almanco
a la fundació, a l’inrevés, tenim més administratius i manco
investigadors.

En qualsevol cas i centrant-nos en el que avui ve, que és
l’institut, i que nosaltres, ja li dic, que nosaltres li donam suport
i consideram que és oportú i que aquests processos llargs de
vegades no es poden complir en quatre anys i és un govern que
ho comença i un altre que ho acaba, com tantíssimes coses. I
acceptam el seu oferiment, quan vostè ens ho digui pel  registre,
doncs mirarem de cercar una persona que sigui el màxim de
qualificada i vulgui estar, no en representació d’un grup
parlamentari, sinó per expressar un poc la pluralitat del
Parlament, perquè en temes de ciència l’objectivitat és molt
difícil, però segurament és on n’hi ha més i per tant, no tendria
aquest component.

He entès que l’entitat jurídica és la fundació, que aprofiten
la fundació constituïda per incorporar-la ja. Ens preocupa molt
el que vostè ha dit, que el Consell Superior d’Investigacions
Científiques no hi vulgui ser. Si vostè ens pogués detallar per
quins motius, sobretot si són econòmics, si són dubtes d’aquest
procés i per què, perquè  un Consell Superior d’Investigacions
Científiques no vol ser-hi present. 

I el tema de la facultat ens preocupa molt i no m’ha contestat
la pregunta que li he formulat en el tema de la facultat privada:
si aquest institut podria participar d’una futura universitat
privada, que té la proposta d’una facultat de medicina. Si això
vostès ho han valorat, hi ha hagut alguna proposta, seria
possible en un futur hipotètic. Jo pens que seria lamentable que
aquí s’instituís una facultat privada de medicina i no cercar
entre tots, perquè sembla que tots hi estam d’acord, els doblers
per a una facultat pública. Seria decebedor que aquí arribéssim
a veure d’aquí dos o tres anys una facultat privada de medicina
i tots estam d’acord que és necessari i no trobàssim els doblers
per a la facultat pública, almanco, com es deia abans, no tal
vegada tots els anys que es necessiten, però sí els darrers.

També tenim els dubtes que aquest institut s’arribi a
acreditar si això no existeix. I clar, ho veim com una amenaça
aquesta proposta d’universitat privada, la qual per a mi hi podria
ser, sempre que hi fos l’opció de la pública.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, tot d’una presidenta. Per tant, crec que si tots estam
d’acord que aquesta facultat és necessària, que és un problema
econòmic, com vostè ha exposat, però que és necessària, crec
que hauríem de fer un esforç polític de cara al 2015 per
aconseguir-ho. Hi ha altres doblers que podrien sorgir, que
podríem fins i tot pactar quines coses es podrien deixar de fer
per poder tenir aquesta facultat. Pens que és cabdal. 
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Després, simplement li vull dir que crec que ha elegit una -i
tot d’una acab, presidenta- que vostè ha elegit un acte de
responsabilitat de l’anterior govern, vull dir un (...), li vull dir
que nosaltres ens vàrem trobar una cosa molt pareguda, els
darrers mesos del Govern Matas en què es va fer una òpera, es
va fer una maqueta d’una òpera i era també una situació
d’aquest tipus i era un preu molt semblant, perquè vegi també
que vostè ha fet un document on hi havia una responsabilitat de
govern que no tots els governs varen tenir la mateixa
responsabilitat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Mercadal pel Grup
Parlamentari Popular. 

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, vull agrair-li
de nou la seva presència aquí i al seu equip, per celebrar des del
nostre grup parlamentari la posada en marxa de l’Institut
d’Investigació Sanitària de Palma, perquè suposa una millora a
tots els nivells de la  investigació científica a les Illes Balears,
de la cultura de la investigació a la nostra comunitat autònoma,
fomenta la creació de plans d’investigació que suposen
innovació i avanços científics i tecnològics dels quals tots els
ciutadans podran gaudir prest.

També agraïm la seva proposta per a la designació de
persones per completar el Comitè científic extern de la fundació
i els nomenarem quan siguem convocats per a això i agraïm que
es faci també aquest oferiment a tots els grups parlamentaris.

Vull celebrar també la posada en marxa, el procés que ja
està en marxa, com ha dit, de l’acreditació per a aquest any, que
serà segurament, com vostè diu, per a aquest any 2014 per part
de l’Institut Carlos III, creim que això és fonamental, que és
important, que és bàsic per poder accedir després a totes
aquestes eines de finançament de l’institut i per tant, no tenim
cap dubte que així serà perquè ja n’hi ha moltes que les
compleix l’institut i les que manquen també es compliran.

Sobretot, vull celebrar la posada en marxa de l’institut
perquè pensam que prest podrem veure tots i n’estarem tots
orgullosos dels fruits d’aquests institut d’investigació sanitària
de Palma que aportarà feina de qualitat, com ja aporta a aquesta
comunitat autònoma, aportarà fruits dels quals podran gaudir
tots els pacients d’aquesta comunitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Ja per anar concloent el que vull dir
és que el fet d’aconseguir fer un comitè científic extern plural
d’una cosa nova, per no polititzar-ho com deia molt bé la
responsable de MÉS, crec que és un tema que assegura la
perdurabilitat d’aquest institut de cara a un futur, és una cosa
nova i per tant, hem de tenir l’alçada de mires i la voluntat
d’entendre’ns per fer-ho el més plural possible i per separar
qualsevol intent de polititzar aquestes qüestions d’investigació
de l’àmbit parlamentari o polític. Per tant, agrairé el fet que
pugui ser una realitat.

Sí que he intentat esbrinar el fet que dins aquest procés
d’acreditació, d’allò del pla estratègic hi ha una gran part feta i
determinades parts que s’han d’acabar de tancar.

També em sap greu el fet de no lliurar dins el termini
reglamentari, que és molt curt, les preguntes o solAlicitud de
documentació parlamentària, li seran remeses. El volum de
preguntes és molt gros, el volum d’informació i no només en
quantificació, el nombre de solAlicituds, sinó de la quantitat de
documents que s’han d’aportar també és molt gros i per tant,
seran remeses als diferents grups parlamentaris.

Referent al tema del Consell Superior d’Investigacions
Científiques, no és que s’oposi, de fet, al patronat on sí té
representació, es va abstenir a la votació, el que va dir és que en
aquests moments i amb la situació interna que tenen ells no
donarien passes per tal de ficar-se en noves estructures, ara no
era el moment per entrar a aquest institut, ni a aquest, ni a cap
altre. Per tant, no ho varen descartar de cara a futures
negociacions o possibilitats d’incorporació, no és que ho
veiessin malament, però no els encaixava en la seva línia
estratègica en aquests moments. Sí que és veritat que demostren
total voluntat de mantenir, de seguir colAlaborant amb la
comunitat autònoma amb la corresponsabilitat que ha existit des
de l’any 2006.

Referent a l’acte de responsabilitat al qual feia referència la
responsable de MÉS en la darrera part de la intervenció, aquesta
és la realitat, nosaltres no ens podem comprometre a allò que no
sabem si es podrà pagar i els desitjos personals han de quedar,
tal vegada, un poquet de banda en aquesta qüestió. I els criteris
d’acreditació, aquesta comunitat els pot complir dins aquest any
2004.

Fent referència també al personal, dels 24 tècnics als quals
feia referència, era personal de suport en tasques administratives
a l’investigació, no era personal que estigués inclòs dins grups
d’investigació pròpiament dit i gran part d’aquest era personal
vinculat a un conveni amb Farmaindustria que tenia una durada
delimitada en el temps i crec que la totalitat d’aquest conveni
amb Farmaindustria que es va destinar a cinc àrees era
d’1.200.000 euros, la totalitat. Els vàrem allargar el màxim
possible, però quan es va acabar aquest conveni amb la indústria
es varen haver d’exhaurir aquestes contractacions les quals no
eren, com dic, especialment de grups d’investigació nous, sinó
de suport administratiu, on hi havia persones de molt diversa
formació, alguns sanitaris i d’altres que res tenien a veure amb
el món sanitari d’aspectes d’investigació.
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Moltes gràcies per la vostra atenció i esper que aquest
projecte d’institut que té voluntat de perdurar en el temps doni
les passes segons el cronograma que tenim previst amb la
colAlaboració de tots.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Una vegada esgotat l’ordre del
dia d’avui només queda agrair la presència del Sr. Conseller i
del seu equip.

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