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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors, començarem la sessió d’avui i en primer

lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vicenç Thomàs substitueix Elena Baquero.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Margalida Capellà substitueix Bel Busquets.

EL SR. PRESIDENT:

El Sr. Castells excusa l’absència per motius de malaltia, que

quedi constància.

Compareixença urgent RGE núm. 4084/16, del rector de

la Universitat de les Illes Balears per tal d'informar sobre

la creació de la facultat de medicina de la Universitat de les

Illes Balears, solAlicitada pels Grups Parlamentaris

Socialista, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca.

I passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que

consisteix en la Compareixença RGE núm. 4084/2016, del

rector de la Universitat de les Illes Balears, solAlicitada pels

grups parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca i MÉS per

Menorca, per tal d’informar sobre la creació de la facultat de

medicina de la Universitat de les Illes Balears. 

Abans de donar la benvinguda al rector em pertoca

d’informar que la presidenta del Parlament, d’acord amb

l’article 133 del Reglament, ha autoritzat l’enregistrament en

vídeo d’aquesta sessió per tal que es pugui difondre al

programa Salut i Força, a les xarxes socials i al programa de

demà a IB3 Ràdio, d’acord amb la solAlicitud de la Sra. Maria

Álvarez.

Assisteix a la sessió el Sr. Llorenç Huguet Rotger, el doctor

Llorenç Huguet Rotger, rector de la Universitat de les Illes

Balears, acompanyat de la Sra. Francesca Mas, presidenta del

Consell Social de la Universitat de les Illes Balears; el doctor

Antoni Aguiló, vicerector de Campus, Cooperació i Universitat

Saludable; el doctor Xavier Barona, vicerector de Títols i

Tecnologia; el doctor Pedro Grimalt, secretari general de la

Universitat de les Illes Balears; la Sra. Antònia Fullana, gerent

de la UIB; i la doctora Margalida Gili, degana de la facultat de

medicina.

Té la paraula el Sr. Huguet i Rotger per tal de fer

l’exposició oral sense límit de temps. Doctor Huguet, té la

paraula.

EL SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES

BALEARS (Llorenç Huguet i Rotger):

Moltes gràcies, president. I moltes gràcies a la comissió per

acceptar aquesta oportunitat que vaig demanar de poder

explicar una miqueta els nostres arguments en favor d’uns

estudis de medicina aquí a les Illes Balears.

He de dir que em sembla que és important aquesta

compareixença perquè, donat un poc l’interès que hi ha hagut

a nivell social i a nivell mediàtic, pensàvem que era important

donar la nostra opinió, igual que vam fer una altra vegada -per

tant per a mi és la segona vegada que particip a una comissió-,

quan la Universitat es va plantejar de dur seus universitàries a

Eivissa, a Formentera i a Menorca, que també va crear una

certa controvèrsia de dubte i d’oportunitat, i va ser crec que

molt oportú poder compartir amb els diferents grups aquella

altra vegada aquella iniciativa. Per tant pens que avui és una

gran oportunitat per a la Universitat per poder, si més no,

presentar-los a tots vostès el que pensam d’aquesta oportunitat

que se’ns brinda d’implementar els estudis de medicina a la

nostra comunitat.

He de dir-los que no venc a fer un debat polític. He tengut

la sort de poder llegir el Diari de Sessions del Parlament de la

sessió del dia 22, i crec que va ser un debat prou enriquidor

quant a dades, quant a posicionaments; evidentment he d’agrair

a tots els grups polítics que van donar suport a aquesta idea i

també apreciar els arguments dels altres grups que no hi

donaven suport, però com a mínim argumentaven per què

trobaven que no era oportú. Jo intentaré avui veure que em

sembla que l’oportunitat és deduïble de les quatre dades que

intentaré expressar aquí. Intentaré fer una breu descripció,

perquè poques coses més puc aportar de les que vostès ja van

debatre, però com a mínim sí aportar les dades que tenim i que

manejam des de la Universitat.

En primer lloc em voldria circumscriure al fet social actual,

que estem en una societat del coneixement, per tant estem anant

i quasi ja vivint en una economia del coneixement, i és de

sobres conegut que aquest coneixement es basa en aquest

triangle d’investigació, d’educació i d’innovació. La

investigació crea coneixements, l’educació difon aquests

coneixements, i la innovació el que ha de fer és transformar

aquests coneixements en elements que puguin ser traslladables

al teixit productiu en general, i en aquest cas seria al món de la

salut, una innovació dintre el món de la salut.

Els beneficis de la implantació dels estudis de medicina

nosaltres els veiem en tres vessants. El primer és una millora de

la qualitat assistencial; segurament jo aquí tindria pocs

arguments per poder aprofundir en aquest tema, però sí que la

literatura que m’han proporcionat ens fa veure que els hospitals

docents tenen millors resultats des del punt de vista assistencial,

fins i tot des del punt de vista d’estalvis de despesa sanitària;

per tant pensam que aquesta assistència, aquesta qualitat

assistencial es veurà incrementada amb uns estudis de

medicina. No hi ha cap dubte que medicina representa un

impuls a la investigació; a ningú no se li escapa que avui el

món de la salut és un gran tractor de projectes d’investigació,

la nostra (...) mateix està demostrant capacitat per acudir a

aquest tipus de programes, i és un dels sectors més vius i jo

diria més potents quant a recerca i fins i tot també quant a

investigació. La investigació és cert que no només depèn d’un

institut, que hem anomenat aquest institut Carlos III, però sí

que també és cert que poder estar acreditats per l’Institut Carlos

III dóna unes oportunitats que altrament la nostra universitat no

hi podria concórrer, poder concórrer a projectes a nivell estatal,

a nivell europeu, però aquests projectes més específics que

vénen a través de l’Institut Carlos III, el no tenir facultat de
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medicina impedirà que es pugui acreditar l’institut a l’IDISPA;

per tant podem d’alguna manera no tenir oportunitats que tenen

moltes altres comunitats autònomes que sí tenen facultat o

tenen estudis de medicina.

I després una altra cosa ben gastada, que és l’augment de

l’equitat i de la igualtat d’oportunitats, almanco per als joves,

per als nostres estudiants, aquí a les Illes Balears. Sembla un

contrasentit negar aquesta possibilitat d’equitat i d’igualtat si

tenim en compte que altres comunitats, com pot ser Múrcia o

com pot ser Aragó, que són comunitats molt semblants

demogràficament, tenen dues facultats, i en particular Canàries,

que també té problemes similars quant al fet illenc, també té

dues facultats, una a Las Palmas i l’altra a La Laguna.

Les consideracions que voldríem fer des de la Universitat

és que evidentment això beneficia el projecte complet..., o

completar el projecte d’universitat, però nosaltres pensam que

la gran beneficiària acaba essent tota la ciutadania de les Illes

Balears, no només pensant en els alumnes que puguin estudiar,

pensant en els professionals que poden investigar, pensant

també en aquesta millora d’assistència sanitària que estava

dient, tenint en compte que els estudis de medicina són tractors

també de talent, talent a nivell d’estudiants, per tant són

estudiants que han demostrat altes capacitats; per un altre cantó

són impulsors de desenvolupament social i també econòmic -

allà on hi ha facultat de medicina això és molt palpable-, i a

més a més ajuda al benestar dels ciutadans. Per tant és un

projecte jo diria pensat amb el benefici global a nivell de

ciutadania i no només a nivell d’universitat.

Pensam que és una aposta que pot contribuir, contribuir, no

substituir, contribuir, cap aquest canvi de model econòmic

basat en el coneixement. La seva implantació evidentment té un

impacte econòmic allà on es produeix, per tant també ho serà

a les Illes Balears; ho serà en àmbits d’investigació, en àmbits

de docència, en àmbits d’innovació, en àmbits de creació

d’empreses o microempreses de robòtica, de nanotecnologia...;

per tant realment és, com deia abans, un tractor d’investigació

i per tant també un tractor d’innovació.

I finalment a mi m’agradaria que..., estic segur que vostès

ho saben, perquè com a representants dels diferents partits

polítics crec que ningú no discuteix que la despesa que es fa en

educació és una inversió a mig i llarg termini, i estic segur que

aquesta inversió a mig i llarg termini podrem demostrar que és

altament positiva per a aquesta comunitat. Si la rectora que em

va precedir, la rectora Casas, sempre esgrimia aquell estudi de

l’Institut Valencià d’Economia que deia que per cada euro que

s’invertia a la universitat se’n retornaven 3,7 a la societat,

imaginin amb una facultat o amb uns estudis de medicina com

els que estem plantejant aquest increment, aquest retorn encara

és major. De fet hi ha dades que asseguren que Barcelona, al

tenir aquesta facultat de medicina, tenir el sistema de medicina

en català, doncs li representa un retorn de 5 euros per cada euro

invertit en la universitat.

Per tant, dins aquest petit capítol de consideracions, ho vaig

escriure quan van començar a parlar d’aquesta possibilitat

d’implantar medicina, és que avui més que mai necessitam

aquests estudis de medicina a la nostra comunitat, com deia

abans, tant des del punt de vista formatiu, però no

exclusivament formatiu, si només es pensa en les 60 possibles

places que poden venir seria precisament una miqueta

esbiaixat, s’ha de pensar conjuntament la part de formació, la

part d’investigació i també com aquesta millora del sistema

sanitari de la nostra comunitat, fins i tot aquesta millora que pot

incidir també en estalvis.

Pensam que és una necessitat massa vegades frustrada i, a

més a més, que aquesta pot ser una darrera oportunitat en

algunes dècades, i m’explicaré. Quan vaig arribar aquí, a la

Universitat de les Illes Balears, venia de la Universitat

Autònoma de Barcelona, a l’any 1991-1992 vaig assistir a un

gran debat que es va fer al Diari de Mallorca sobre la

oportunitat o no oportunitat de posar estudis de medicina.

Finalment allà... evidentment, va resultar que... doncs no hi

havia aquesta conjunció que hi ha en aquest moment de

voluntat política majoritària i tampoc no hi havia el suport que

sentim del sector sanitari de les Illes Balears. Per tant, va ser un

intent fallit.

Els arguments que es donaven llavors són molt semblants

als arguments que es donen ara i que intentaré veure que no

tenen massa consistència, però és que, a més, en aquest

moment, tenim una cosa que no teníem en aquell moment i són

unes instalAlacions que realment estan pensades, varen ser

construïdes uns estudis de medicina.

Per tant, com deia abans, hi ha aquesta voluntat política

començant per la presidenta de la nostra comunitat que ho va

expressar en la inauguració de curs d’aquest 2015-2016 i

també, a la vista d’aquest Diari de Sessions, aquest suport

majoritari, cadascú amb els seus emperons, però com a mínim

suports a aquesta necessitat de poder implantar els estudis de

medicina. 

Per tant, pensam que és una bona opció i és una opció

oportuna en el temps i en contingut com he intentat dir abans.

Perquè es facin una idea, quan parlava del tema de l’equitat,

parlava una miqueta que hi ha comunitats que tenen...

consemblants a nosaltres tenen moltes facultats, a Espanya hi

ha 43 facultats de medicina, n’hi ha 33 públiques i 10 de

privades. Per tant, ens sembla una miqueta un contrasentit que

una comunitat com Castella i Lleó que té dues facultats, una a

Valladolid i l’altra a Salamanca, doncs estigui també ara

pendent de posar en marxa dos projectes més un per a Lleó i

l’altre per a Burgos. Per tant, pensam que la singularitat de les

Illes Balears ens colAloca davant aquesta possible cursa per

poder aconseguir el numerus clausus que els deia abans; també

fixin-se que el total de l’oferta de places del curs 2015-2016

han estat de 6.857, dic que s’hi fixin perquè més endavant

també em referiré a aquest guarisme.

Pel que fa al pla d’estudis, abans deia que havia assistit a

aquell gran debat també social i mediàtic i no va ser possible,

però diria que sobtosament el 2009 el Parlament per unanimitat

de les seves forces polítiques, l’any 2009, encarrega a la

Universitat l’elaboració d’un pla d’estudis per implementar els

estudis de medicina a les Illes Balears. És un fet singular,

perquè normalment el trajecte és a l’inrevés, és la Universitat

que fa una demanda a través del Consell Social al Govern i

aquí no és ni tan sols el Govern, sinó que és el Parlament el que
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al 2009 veu la necessitat d’aquests estudis de medicina a les

Illes Balears. 

La Universitat fa els deures i finalment aquests estudis,

aquest pla d’estudis es presenta a l’ANECA i l’ANECA

l’aprova l’any 2011. Per tant, haguessin pogut començar el curs

2011-2012 i ara ja estaríem a més de la meitat de la carrera.

Finalment el 2011 no es posen en marxa i això fa que si

nosaltres poséssim en marxa el 2016-2017 aquest pla d’estudis,

s’hauria de verificar a l’any 2019 perquè un cop han estat

verificats els plans d’estudis s’han d’acreditar vuit anys

després. 

Des d’ANECA mateix, que és aquest organisme que

autoritza o no els estudis universitaris, ens suggereixen que és

molt important que el pla d’estudis tengui un identificador de

l’any 2016 i no de 2011 perquè finalment, si es posen en

marxa, la seva verificació..., la seva acreditació, perdó, vindria

ja el curs 2023-2024.

La previsió de places que s’ha fet és de 60, crec que és un

nombre bastant oportú, s’havia parlat de 70, però 60 dóna una

dimensió més real, fins i tot una dimensió que és més abastable

a causa de les infraestructures que hi ha a Son Espases.

Si la Universitat posés en marxa aquests estudis, amb

aquesta previsió de 60 places en termes relatius significaria que

a les nostres illes hi hauria 5,4 places per a cada 100.000

estudiants... perdó, cada 100.000 habitants, mentre a Castella-

La Manxa, que és la comunitat que una ràtio encara més baixa,

però és de 8,4 i la mitjana en l’àmbit de l’Estat espanyol és de

11. Per tant, no és cap boutade intentar que comencem amb

aquesta demanda de 60.

És clar que posar en marxa un estudis de medicina necessita

tres components molt importants: un teixit assistencial potent,

un professorat de qualitat i també un bon sistema de recerca. I

aquí el que els venc a dir és que la nostra universitat i també el

nostres sector sanitari han demostrat abastament que disposen

de professionals que estan altament qualificats, estan acreditats,

per ANECA mateix, i que són capaços de garantir una docència

d’alta qualitat i una recerca també de qualitat, quelcom que

hem demostrat amb els diferents rànquings que van sortint i que

també un poquet més endavant els explicaré.

L’altre fet és que, com deia també abans, les

infraestructures necessàries ja existeixen, a Son Espases hi ha

tota una ala... crec que és l’H menys 1, que ja es va construir

pensant en una facultat de medicina, per tant, és una

construcció que varen finançar amb fons FEDER si no...

malament per part de la comunitat i també amb fons de

l’Institut Carlos III per intentar o incentivar aquesta facultat,

per intentar poder acreditar una estructura d’investigació com

és l’IDISPA.

Ja sobre el tema de l’oportunitat, el que voldria dir és... és

coherent que es posi una miqueta d’ordre dintre del nombre de

facultats de medicina a Espanya; el que ja no em sembla tant bé

és que els que hagin de fer la restricció, els que s’hagin de

posar el cinturó siguin precisament comunitats que tenim iguals

de drets que les altres comunitats, però que pel fet que s’hagi

produït el 2016 encara no tenim aquesta facultat. Crec que on

s’ha de produir aquesta contenció és a aquelles comunitats que

en altres moments polítics varen créixer molt en facultats de

medicina i encara pretenen també créixer.

Un fet important d’aquesta oportunitat com deia abans, és

que o ho feim ara o ja veurem quan es podrà fer, és que la

possibilitat d’acudir... aconseguir numerus clausus, aquestes 60

places per a la nostra universitat, està a punt d’exhaurir la seva

viabilitat. El 2007 el Ministeri d’Educació va dir que el nombre

d’estudiants que hi havia d’haver a nivell del districte únic a tot

Espanya era d’uns 7.000 estudiants de medicina per intentar

sincronitzar això amb el que eren les places de MIR i el curs

passat es varen donar, com he dit abans, 6.857 places. Per tant,

si aquest sostre de 7.000 és real i és el sostre que s’aplicarà, vol

dir que queden 143 places a distribuir aquest mes de maig de

2016. Per tant, el que pretenem, i pensam que tenim totes les

possibilitats d’aconseguir-ho, és que d’aquestes 143 que estan

un poc... encara per ser atorgades, aquestes 60 puguin venir a

la nostra universitat.

Quin és el cost d’implantació que en aquest moment tenim

i que pensam que serà el valor real? El cost d’implantació en

els sis anys de primer a sisè seria de 14,7 milions d’euros en

aquests sis anys, tinguin en compte que aquests 14,7 milions

d’euros contemplen 2 milions, repartits en aquests sis anys, per

a infraestructures que serien 2 milions que es podrien

aconseguir en fons FEDER, de fet el el programa operatiu del

Govern ja contempla que aquesta part d’infraestructura o

d’equipament que pugui anar a aquesta possible facultat es

pugui finançar amb aquest fons FEDER.

La distribució d’aquests sis anys, perquè se’n facin un poc

la idea, descomptant aquesta part de la distribució

d’equipament seria per a 2016, serien aquests 200... quasi

19.000 euros, per a 2017..., per tant això contempla part també

del curs 2016-2017 i 2017-2018, serien aquests 888.000 euros;

el tercer, 2018, seria 1 milió 442; el 2019, 1 milió 904; al final,

el 2022, quan s’acabés el curs que acabaria, diguem, la primera

promoció, serien aquests 3.186.000. Com veuen aquí el que he

posat són despeses de PDI, per tant de personal docent

investigador; despeses de personal d’administració i servei, i

despeses de funcionament, que no inclouen aquest equipament,

que són aquests 2 milions que els deia aquí baix, no?

I he de dir, i aquí sí que ho puc rebatre, que becar no és una

alternativa; és a dir, donar beques no és una alternativa, i és el

mateix que es deia el 92 i el mateix que es deia el 2009, i el

mateix que es deia el 2016, i el mateix que es dirà l’any 3000

si encara no tenim facultat de medicina a la nostra comunitat.

A més a més nosaltres pensam que becar i dir “per anar a les

millors universitats del món”, pensam que això es pot

interpretar com un menyspreu cap a la nostra universitat.

Nosaltres hem demostrat que amb els recursos que tenim i que

sempre hem demanat més som capaços de mantenir un nivell de

qualitat docent i d’investigació que ens colAloca sempre als

millors llocs a nivell d’Espanya. Per tant què significaria becar?

Un petit càlcul, si només ens referim a medicina i volguéssim

evitar posar en marxa aquesta facultat, cada any se’n van entre

55 i 60 estudiants de medicina -sembla que aquest any mateix

se’n van anar 58-; per tant si extrapolam els sis cursos nosaltres

com a comunitat tenim uns 350 estudiants de Balears que estan

estudiant medicina en altres universitats. Anant pel cap baix i
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pensat en universitats públiques, un any d’estudiar medicina a

fora vindria a resultar uns 8.000 euros; estic segur que si aquí

hi ha algun pare o mare que té un fill estudiant medicina em diu

que molt més, i si se’n va a una privada, encara molt més, la

matrícula de la de Navarra, que és una bona universitat, són

13.800 euros l’any. Per tant què significa becar?, significa

d’alguna forma extreure el nostre talent cap a altres comunitats

i d’alguna manera tampoc no tenir cap tipus de benefici aquí a

les nostres illes, perquè realment aquesta gent de talent pugui

tenir oportunitats després de quedar-se i acabar fent la seva

carrera aquí. Per tant si amb aquests nombres d’aquests 2,8

milions d’euros l’any, que si aquests 8.000 euros són baixos els

pujarien, significaria que durant sis anys la despesa de la

comunitat autònoma seria de 16,8 milions d’euros, per tant

seria més alta que la posada en marxa de la facultat. A més a

més, com deia abans, aquesta gent que becaríem finalment la

seva despesa es faria a les altres comunitats, no despesa a la

nostra comunitat. 

I l’altra pregunta: es parla de becar perquè volem posar

medicina, o es parla de becar perquè hi ha una línia estratègica

que volem becar tots els estudiants de les Illes Balears que no

poden fer estudis que no tenim a la nostra universitat, o que si

tenim a la nostra universitat pel tema de numerus clausus se

n’han d’anar a fora? Per tant nosaltres continuam pensant que

el tema de becar no és una alternativa, és important que

s’incrementi el tema de beques, però no és una alternativa

perquè no hi pugui haver estudis a la nostra comunitat.

Jo els vull significar que fa una setmana va sortir aquest

rànquing a nivell d’universitats espanyoles, aquest rànquing que

fan des de fa quatre anys la Fundació BBVA i l’Institut

Valencià d’Economia, i ens situa dintre aquest grup de les

quatre millors universitats de l’Estat espanyol, i a més a més

amb una fletxa per amunt, que això vol dir que és una

universitat que augmenta la seva posició dintre del rànquing.

Per tant és una universitat que, fins i tot amb les nostres

mancances, crec que amb l’esforç individual de cada professor

i cada persona d’administració, també dels estudiants, ens

colAloca en aquesta bona posició.

I ja per acabar voldria dir que, pensant també en la

universitat, i això és un compromís que tenim amb el nostre

consell de govern i un compromís també que hem rebut com a

positiu des del Govern, fins i tot jo diria des de tots els partits

polítics amb els quals vam tenir ocasió de parlar abans de les

eleccions, que el que volíem és que la nostra universitat pogués

garantir aquests dos factors importants de finançament: el

primer, que les nominatives i la transferència que fa el Govern

a la Universitat puguin cobrir almanco el capítol 1, que en

aquest moment no és així, per tant s’ha de cobrir aquesta

diferència amb resultats propis de la Universitat, que són

resultats provinents de la investigació o d’altres prestacions de

servei; i l’altre és que la inversió per al manteniment de les

infraestructures del campus demanam que sigui la que era l’any

2009, que era de 3,5 milions, i la vam trobar en 50.000 euros

l’any 2013, però enguany ja amb un esforç del Govern hem

aconseguit que ja fos d’1 milió 200. Per tant pensam que

aquestes dues peticions no s’han de veure minvades pel fet de

posar la facultat de medicina en marxa.

Per tant volem agrair des del Govern que s’hagi pensat o

s’hagi consensuat amb la Universitat que es faci un contracte

programa, que ens diuen que és un contracte programa a vuit

anys, per tant fins que hi pugui haver la possible acreditació, i

un cop hagin passat aquests vuit anys això s’integraria dintre la

possible transferència cap a la Universitat. Això és important,

perquè també entendran que dintre de la Universitat la gent dels

diferents departaments i comunitats el que ens està demanant és

que la facultat de medicina no ha de detreure aquest esforç, (...)

reivindicatiu d’intentar també millorar la transferència cap a la

nostra universitat.

Voldria quasi acabar amb una..., amb una pregunta, i és

aquesta: per què -(...) de Mallorca, Menorca, Eivissa i

Formentera- per què acceptam com a normal que comunitats

que són receptores d’aportacions del fons de compensació

interterritorial tenguin estudis de medicina, mentre que a la

nostra comunitat sempre tenim algun tipus de raó per dir “ara

no toca”?, i a més a més sabent que la nostra comunitat des de

fa moltes dècades és aportadora d’aquest fons interterritorial.

Per tant està molt bé la solidaritat, però crec que també està bé

que exigim tenir les mateixes possibilitats que tenen aquestes

altres comunitats.

I per acabar pens que la normalització de la nostra

universitat per a tota la nostra comunitat passa també per

completar aquest projecte d’Universitat de les Illes Balears,

entenent que nosaltres el que volem confegir és una universitat

que sigui motor, que sigui palanca del progrés de les nostres

illes, un progrés cultural, social, però també econòmic com

aquestes universitats més modernes. Per tant el que pensam és

que els estudis de medicina formen un projecte estratègic per

a la nostra comunitat, però, com he dit abans, un projecte

estratègic per a tota la ciutadania de les Illes Balears.

I moltes gràcies per la seva atenció. No sé si m’he passat

del que havíem pactat amb el president, però...

EL SR. PRESIDENT:

No, era temps ilAlimitat.

EL SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES

BALEARS (Llorenç Huguet i Rotger):

Ah, molt bé, moltes gràcies. Sí, encara puc continuar...

EL SR. PRESIDENT:

Era mal de fer passar-se. Gràcies, Sr. Rector. 

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit

procedeix la intervenció dels grups parlamentaris, per la qual

cosa es demana al Sr. Rector si vol contestar globalment o

individualment als portaveus dels grups.

EL SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES

BALEARS (Llorenç Huguet i Rotger):

Els que en saben més m’han aconsellat que sigui

globalment. Per tant acceptaré aquest suggeriment, que sigui

global.
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EL SR. PRESIDENT:

Començam. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el

Sr. Vidal per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc moltes gràcies, Sr.

Rector, i al seu equip de la Universitat, per voler compartir un

horabaixa amb nosaltres per explicar-nos un projecte com

aquest.

D’entrada li diré que el Partit Popular està evidentment

d’acord amb el fet que es posi la facultat de medicina. Entenem

que com més coses tenguem a les Illes Balears... Dic que el

Partit Popular està d’acord quant a la facultat de medicina, i

quan a la seva exposició podríem dir que hi combregam

plenament. Creim que un poble com més coneixements té més

poble és, i avui en dia creim que l’educació és el pilar

fonamental de totes les persones. Per tant m’agradaria molt que

es posàs en marxa enguany la facultat de medicina, i saben que

tenen el nostre suport.

Una sèrie de qüestions o preguntes per després respondre

globalment, que hi estic d’acord. He pogut entendre que una

vegada..., primer he entès que es començaria pel primer curs,

enguany, de medicina; segon, que el cost total una vegada que

hi hagués els sis cursos establerts, seria al voltant de 3 milions,

3,5 milions d’euros cada any. Estam d’acord que les

instalAlacions estan fetes, i aquí sempre ens plantejam una

pregunta que no és a la Universitat sinó que és al Govern, que

per afegir més despesa al pressupost del Govern de les Illes

Balears ens agradaria tenir un certificat des de la Direcció

General de Pressuposts que ens digués simplement que el

Govern disposa d’aquests 3,5 milions al cap de sis anys, o que

disposa de la part proporcional d’aquests doblers per posar el

primer curs, perquè davant unes crítiques que hi ha hagut, que

prioritzen altres necessitats davant la societat balear, davant la

facultat de medicina, puguem estar tranquils que el Govern no

suprimirà altres despeses davant la facultat de medicina.

I poques coses més. Estam d’acord que becar és una utopia,

a més quan ha sortit el tema, seria totalment injust becar els

estudiants de medicina i no becar els que surten de l’illa per a

una altra cosa. És un absurd ja posar això damunt la taula.

També una altra pregunta, si la facultat generàs aquests 55

estudiants de medicina anuals aproximadament, quants de

metges es regeneren cada any a les Illes Balears? És a dir,

quants de metges es jubilen o se’n van a una altra comunitat

autònoma o a un altre país a fer feina? Per saber si això cobriria

el nombre de metges necessaris.

També estam d’acord que la facultat de medicina, sent una

facultat que va amb numerus clausus, de les poques que hi ha

a nivell d’Estat espanyol, 55 alumnes no serien evidentment de

Mallorca o de les Illes Balears, sinó que podrien venir alumnes

d’altres comunitats autònomes, cosa que enriquiria evidentment

la nostra comunitat autònoma i es donaria a conèixer també a

altres metges d’altres comunitats autònomes, el que significa

que, vulguem o no, entre altres paràmetres també defensaríem

la nostra llengua i la nostra cultura, de què parlam moltes

vegades.

I aquestes són les preguntes bàsiques. Moltes gràcies, Sr.

Rector; gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vidal. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula la Sra. Camargo per un temps màxim de

deu minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sr. President. Gràcies al Sr. Huguet també per la

seva compareixença. Vull deixar clar una vegada més que a

Podem tenim molt clar el nostre compromís amb la ciència,

amb el finançament de la nostra universitat, amb la societat del

coneixement i amb el canvi de model productiu. Sobre això

segurament ens posaríem d’acord aviat.

Nosaltres hem plantejat moltes vegades altres tipus de

qüestions que no estan relacionades amb molts dels

contraarguments que s’han plantejat avui aquí per la seva part,

i per això no entraré en tots. El que faré serà tornar repetir per

què considerem que en aquesta situació econòmica, amb totes

les mancances que tenim i que moltes vegades han estat

explicades pel nostre grup parlamentari, tant a la universitat

com a sanitat, ara, encara que es digui que aquest és el darrer

tren que passa i que mai no tornarà passar, ara pensam que no

és el moment per obrir aquesta facultat de medicina, que -com

tots sabem- acabarà sent la més cara de la Universitat, del

nostre campus, de totes les seus de la nostra universitat.

A més a més també m’agradaria incidir, fent èmfasi i posant

el focus en aquesta necessitat de canvi de model productiu, que

només fent una ullada a la pàgina web d’Impulsa Balears, el

que es veu és que precisament la innovació està relacionada

amb moltes altres qüestions que tenen prioritat, l’educació n’és

una, la salut n’és una altra, hi ha una roda a la qual es planteja

un full de ruta per com s’ha d’assolir aquest canvi de model

productiu que tots desitjam i que és molt necessari a les nostres

illes, on tenim un monocultiu turístic del qual volem sortir, i

precisament el que es veu, el que es reflecteix aquí molt

clarament és que la innovació ha de venir després de moltes

altres qüestions que són prioritàries per assolir aquest canvi per

tal d’apujar el que es coneix com a PIB. I precisament jo em

deman -i aquesta és una de les preguntes- si aquesta facultat de

medicina està tan absolutament relacionada com una correlació

de causa-efecte, amb aquest canvi de model productiu i amb la

innovació, quan sabem precisament, i sobre això podem tenir

un debat, que la recerca del que depèn finalment és dels

investigadors que la fan i no de tenir o no tenir una facultat de

medicina. Perquè això voldria dir, i crec que en això

coincidirem vostè i jo, que aquí no s’ha fet recerca en

biomedicina i en altres àrees, perquè encara no hi havia una

facultat de medicina, la qual cosa tothom sap i tots dos sabem

que no és cert.

Des d’un altre punt de vista i atès que aquesta és la

Comissió d’Educació, sí que m’agradaria deixar clar que no hi

ha cap menyspreu a la UIB i que ningú, i jo menys que ningú,

no podria tenir un menyspreu o podria ficar-me en una força

política i defensar una posició política que estigués

menyspreant la meva casa, no la meva alma mater, perquè jo
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no em vaig llicenciar en aquesta universitat, sinó a una altra,

però l’espai on jo faig feina i amb el qual tenc un compromís

des del primer moment en què vaig entrar-hi. És a dir, de cap

manera no puc acceptar que es digui que el posicionament de

les forces polítiques que no veiem que sigui el moment adient

per impulsar la facultat de medicina, estiguin menyspreant la

Universitat de les Illes Balears, ans al contrari. El que

demanam, i des del nostre grup parlamentari així ho hem dit

força vegades, és el fet que el que caldria fer en aquests

moments és consolidar els estudis de la nostra universitat. Hi ha

estudis que són encara emergents, o així ho podríem considerar,

que no han assolit encara el nivell de consolidació necessaris

per tal de poder dir que han arrelat i que es troben en una

situació adient. 

Iniciar uns estudis com aquests que duran tants de recursos,

sense haver consolidat els estudis emergents, consider que no

és precisament el que hauríem de fer si volem precisament no

menysprear els altres estudis de la Universitat. Des del meu

punt de vista el que potser s’estigui fent sigui posar massa el

focus en la necessitat d’impulsar aquesta nova facultat dins la

Universitat i que això pugui tenir conseqüències inevitablement

en aquests altres estudis que no es troben consolidats encara i

en altres, que ja són més vells i que tenen una situació

estructuralment dolenta. M’estic referint a departaments de la

Universitat, dels quals vostè i jo tenguérem l’oportunitat de

parlar l’altre dia, en els quals hi ha una situació pel que fa al

professorat precària, precària, em referesc al fet de què hi ha

una proporció de 60-40 entre personal de plantilla i personal

associat. Això no només passa en un departament que conec

molt bé, això passa també en altres departaments, en els quals

encara no s’ha pogut capgirar aquesta situació estructural, que

no conjuntural, totalment estructural, pel que fa a la

contractació del professorat.

La UIB també té, sobretot els que feim feina als edificis

més vells ho sabem bé, un problema d’infraestructures greus.

I aquests problemes d’infraestructures, jo me’n record quan

vàrem tenir una reunió abans de la campanya electoral, no me’n

record exactament quan era, vam parlar precisament d’aquests

problemes, i vostè va fer especial èmfasi que la situació de les

infraestructures de la UIB s’havia de solucionar i s’havia de

posar un termini per poder arribar a una situació més adient,

perquè ja sabem com es troba la nostra universitat en aquest

sentit. Per tant, aquesta seria una altra prioritat pel que fa a la

Universitat i que jo crec que estàvem d’acord que aquests

dèficits històrics d’infraestructura a la UIB era una de les altres

prioritats.

Després tenim el tema dels estudis de tercer cicle. Els

estudis de tercer cicle encara a la Universitat no s’han

consolidat, no hi ha especialització en moltes àrees que serien

importants, que consideram importants, i l’altre dia en seu

parlamentària el Sr. Martí March ja avançava la possibilitat

d’obrir aquests estudis d’especialització a estudis de postgrau,

a estudis de màster de l’especialitat de medicina. Si estam dient

que aquesta facultat serà la més cara de la Universitat, del

campus universitari, aquests estudis de postgrau, estudis

d’especialització també seran molt cars i ni tan sols ens hem

plantejat què feim amb els estudis de tercer cicle d’altres

especialitats que encara no existeixen.

Davant totes aquestes..., només m’he referit a unes quantes,

podria continuar amb qüestions que vàrem parlar en el seu

moment, com la necessitat de tenir una biblioteca central, és un

projecte ambiciós, és un projecte que econòmicament pensem

que potser tampoc no sigui el moment adient. Però si volem

impulsar la nostra universitat per tal que aquest rànquing que

vostè ens mostrava abans, el puguem pujar uns quants llocs,

que és el que voldríem, hauríem de sortir primer d’aquesta

situació d’ofegament econòmic, que vostè ha fet el gest ara, i

aquesta situació d’ofegament econòmic no es repartirà amb

l’obertura de la facultat de medicina, pot ser fins i tot que -i

aquesta és una altra de les preguntes- tingui conseqüències en

tot aquest seguit de qüestions que acab d’esmentar ara mateix.

També, i aquesta ha estat una de les mancances més

important, nosaltres hem demanat des del principi un estudi de

viabilitat econòmica de la facultat de medicina, volíem veure

els números clarament desglossats, això no ha estat possible. 

L’altre dia per un altre motiu em vaig assabentar que a Son

Espases hi ha un espai, l’espai de Son Espases, dedicat a la

facultat de medicina, va ser construït amb fons FEDER i això

no dependria de la concessionària de Son Espases, perquè fins

i tot Son Espases podria carregar uns plusos espectaculars per

posar un endoll a la paret, i això també és un tema que ens

hauria de preocupar perquè en una facultat poden sorgir

qüestions com aquestes; l’altre dia sense tenir informació

vàrem saber que aquest espai s’havia ja pagat amb fons FEDER

i no depenia de la concessionària. 

La qüestió que també s’ha esmentat que els materials es

podran adquirir també..., ara ho he sabut, els 2 milions

d’equipament que també es podrien adquirir amb fons FEDER,

és clar totes aquestes qüestions el que fan és contribuir en la

direcció que aquesta facultat no ha estat planificada ni en temps

ni en detall ni fent tots els nombres que són necessaris perquè

les persones que pensem que la nostra comunitat autònoma té

altres prioritats tant en educació superior com en sanitat ens

puguem quedar tranquilAles sabent d’on de veritat sortiran els

diners, la qual cosa encara no sabem perquè no se’ns ha

informat, perquè no consta als pressuposts de l’any 2016, ni

com es destinaran aquests diners ni totes aquestes altres coses

que he dit abans, com la qüestió de la concessionària de Son

Espases, com el tema del qual m’acabo d’assabentar ara

mateix, de l’equipament que s’adquirirà via fons FEDER i jo

em deman, i si no?, i si no aconseguim els diners del fons

FEDER què farem?, no tindrem equipament.

Se m’ha acabat el temps?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, li passa de trenta segons..., si va acabant...

LA CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Sí, acabaré ara mateix. Acabaré ara mateix dient que un dels

altres arguments que nosaltres hem posat damunt la taula i que

pensam que és important és el tema de les beques. El que tenim

segur és que les beques no es podrien donar sense acreditar

clarament els mèrits de cadascuna de les persones que haurien

de tenir els mèrits i la situació socioeconòmica, particularment
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persones que tenen un elevat nivell socioeconòmic no poden

obtenir beques per anar a estudiar a fora, però sí les persones

que més ho necessiten, però no serien només les de medicina,

nosaltres no hem demanat això en cap moment, ho dic per sortir

també de l’àmbit que no es diguin coses que no hem dit

nosaltres, i el que sí tendríem ben segur és que totes aquestes

persones becades, que no només haurien de ser de medicina,

serien de les nostres illes, serien de totes les quatre illes balears

i sortiríem d’aquest interrogant que tenim davant quan pensem

i quan ens demanem quants d’estudiants de les Illes Balears es

beneficiaran realment de la facultat de medicina.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula la Sra. Capellà.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, president. Benvingut, Sr. Rector, equip i companys

i companyes de la Universitat, el Parlament és ca meva, però

amb els companys de la Universitat és doblement ca meva

perquè som professora d’aquesta universitat. Els voldria agrair

que hagin vengut per explicar totes aquestes dades, la veritat és

que és la primera vegada que veig dades clares i per partides,

amb aquesta taula que ens ha exposat he aclarit alguns dubtes

que tenia.

Jo voldria deixar clar que des de MÉS per Mallorca

consideram que la facultat de medicina, la facultat pública de

medicina entenem que és un projecte estratègic i que a més

respon a una triple inversió en educació, en recerca i en salut,

i li donam suport, no d’ara, sinó que sempre li hem donat

suport i actualment pensam que la creació d’aquesta facultat, i

sempre parlam d’una facultat pública de medicina és

justificada, necessària, sostenible i a més -i em sembla que

aquesta és la clau- és una creació responsable perquè en aquests

moments la qüestió em sembla que és si es crea una facultat

pública o bé és una facultat privada i si no actuam amb

responsabilitat ens podem trobar amb el que passa a Navarra on

hi ha una facultat privada i allà ara mateix des del partit

d’esquerra com per exemple Podem es reclama una facultat

pública; jo no vull que d’aquí a deu anys ens trobem amb

aquesta situació.

Li agraesc les dades que ha donat. Respecte del tema de les

beques coincidesc completament amb vostè, crec que amb un

bon sistema de beques, per molt bon sistema que fos, la

Universitat de les Illes Balears no existiria, no existiria, som

una comunitat insular i aquestes beques mai no compensaran

les despeses que són necessàries per sostenir els estudis dels

alumnes que han d’anar a fora a estudiar.

Pel que fa al debat que hi ha hagut al si del Parlament, però

també fora del Parlament i a la premsa, crec sincerament que ha

estat un debat molt positiu, ens ha permès per exemple que tots

coneguem que és l’IDISPA quan crec que fa un any ningú no

ho sabia i ara tothom parla de l’IDISPA com si fos... bé, és un

laboratori proper i crec que això és bo, però a més també ens ha

permès apropar la situació de la Universitat a tota la població

que hi ha estat interessada, s’han aportat dades sobre la recerca

que s’està fent fa anys a la Universitat i a més dades sobre la

que es faria si aquesta facultat de medicina es creàs i la que no

es faria si la facultat fos privada, que em sembla que això

també és important.

S’han aportat dades sobre la docència i també aquesta que

he indicat ara sobre què costaria becar els alumnes, i jo voldria

aportar una reflexió: hem estat discutint sobre la rendibilitat

d’una facultat, d’una facultat pública en el context d’una

universitat pública. Des de MÉS per Mallorca no qüestionam

la rendibilitat de l’educació pública i crec que si ens posam a

qüestionar el cost, no la inversió, sinó el cost d’una facultat de

medicina ho hauríem de fer de totes les facultats de medicina,

no només la de les Illes Balears, però és que a més hauríem de

fer aquesta reflexió fins i tot dins de la mateixa universitat i

crec que hauria de ser una reflexió molt més serena que la que

hi ha en aquests moments; per exemple, ens hauríem de

plantejar el cost i fins i tot l’existència de nombroses facultats

i estudis dins de la Universitat i fins i tot els estudis que s’estan

impartint a Eivissa i Menorca a través de Campus Externs.

És clar això, aquest debat, si ens posam en una facultat,

encara que no existeixi, crec que això s’hauria de... si ens

posam en aquest pla, ho hauríem de fer en tot, en tot el que

significa la universitat i crec que això exigeix un debat i una

reflexió i unes dades molt més a llarg termini, per també

reflexionar sobre el que ha suposat la implantació de la

Universitat no només a Mallorca, sinó també per descomptat al

conjunt de la comunitat.

Hi ha unes qüestions també que voldria plantejar abans de

fer-li unes preguntes, una és sobre la qüestió de la possible

saturació de metges que hi ha a Espanya, per descomptat no

s’ha parlat tant dels metges que hi ha a Balears, sinó dels

metges que hi ha en l’àmbit espanyol i s’ha arribat a afirmar

que el sistema sanitari espanyol no pot absorbir més metges. Jo

em deman si, ja que els estudis de dret són tan nombrosos i

estan tan massificats, si els estudis de magisteri estan tan

massificats o els estudis d’empresarials o econòmiques estan

tan massificats si per això podríem dir que el sistema judicial

espanyol no pot absorbir més jutges o el sistema educatiu

espanyol no pot absorbir més mestres o el sistema econòmic

espanyol no pot absorbir més llicenciats en empresarials, és a

dir, si parlam d’aquest tema de saturació ens ho hem de

plantejar en general.

I després també es parla dels estudis consolidats. Clar, jo

voldria apuntar, també dins aquesta reflexió general, que jo

esper que quan vostè faci una compareixença anual aquí per

parlar del conjunt de la Universitat en puguem parlar. Clar,

estam parlant dels matriculats en el curs 2014-2015 a la

Universitat; hi ha quatre graus en què hi ha més alumnes

matriculats: a administració d’empreses, 1.232 alumnes; a

educació primària, 1.140; a dret, 1.008; a infermeria, 678; però

tenim deu graus a la Universitat amb menys de 200 alumnes per

grau, no per curs, sinó per grau, i a medicina estam parlant de

60 alumnes per curs. És a dir, estam parlant d’estudis a la

universitat que s’estan impartint amb manco de 50 alumnes per

curs. Quins són aquests estudis?, relacions laborals, geografia,

història de l’art, enginyeria agroalimentària espanyola, llengua

i literatura espanyola, química, filosofia, física, llengua i
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literatura catalanes i enginyeria telemàtica. Hem de contemplar

aquests nombres des d’una globalitat, i a mi em sembla que

sobretot no hem de plantejar l’existència o la consolidació

d’aquests estudis des d’una perspectiva de rendibilitat. Si és

una universitat pública el concepte de rendibilitat em pareix

que sobra.

I també respecte de la saturació, realment jo crec que el que

hi ha és una saturació de facultats de medicina, però coincidesc

amb vostè que aquest no hauria de ser un problema nostre, sinó

d’aquelles comunitats on no s’ha planificat, perquè realment

després hi ha..., després les dades també indiquen que hi ha fins

i tot una saturació d’alumnes en facultats de medicina, per

exemple a Ciudad Real, a Girona o a la Pompeu Fabra, sobretot

a les privades hi ha més alumnes dels que toca; vull dir que

s’hauria de fer un replantejament general en aquest sentit, i en

qualsevol cas aquest replantejament no hauria d’afectar a la

nostra decisió d’apostar per aquesta facultat.

Jo li volia fer unes preguntes. El tema del termini de la

verificació del pla d’estudis ja l’ha contestat vostès. Després

vull sumar-me a la qüestió que apuntava la Sra. Camargo sobre

les instalAlacions de Son Espases, a veure si estan en mans de

la concessionària o en quina situació es troben, si ho sap.

Després també una pregunta que he anat fent però que ningú no

m’ha contestat, i no he tengut accés als documents, que estic

segura que n’hi ha, sobre com quedaria la plantilla d’aquesta

facultat de medicina, és a dir, tenc constància que hi hauria

professorat de diferents graus, de diferents facultats, millor dit,

i m’agradaria saber com queda aquest professorat, si implica un

augment de la plantilla, que això sempre és important,

augmentar la plantilla, en concret és important si l’augment de

la plantilla no és en condicions precàries sinó que serveix per

dotar d’una estabilitat la plantilla. I després també el

professorat vinculat a aquesta facultat, si tenen alguna idea del

nombre de persones que serien. I després una última pregunta

és una curiositat, no sé..., disculpin si potser pel tema

m’equivoc: és si aquests estudis i la plantilla en concret tendran

alguna relació amb els graus d’infermeria i fisioteràpia, és a dir,

si l’alumnat d’aquests graus podrà utilitzar les infraestructures,

o si després les pràctiques es podran fer en conjunt... Potser

pels estudis no hi ha cap relació però, bé, ho volia demanar, i

també pel professorat, si es podria beneficiar la plantilla de la

creació de la facultat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Capellà. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula el Sr. Font. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, president. Volem donar la benvinguda al rector i

a tot el seu equip, desitjar-los molta sort tant al rector com al

seu equip, i especialment a la Sra. Gili, en aquest començament

d’aquesta gran passa que dóna Balears. També volem donar

l’enhorabona al president de la comissió.

No sé com fer-ho, perquè hem discutit ja molt d’aquestes

coses, però les coses em demostren els anys que la voluntat

política ho és tot, perquè, doblers, no n’hi ha mai, amb la qual

cosa la voluntat política ho és tot, la prioritat és la clau

d’aquesta història. Ahir escoltava que Extremadura aprovava

-i pensin que quan parli d’Extremadura sempre en parl en pla

positiu perquè les meves filles i nétes tenen una cama

extremenya, és a dir, no és en sentit negatiu-, ahir Extremadura

aprovava, el Govern d’Extremadura, 15 milions més d’euros

per a investigació, destinats a la millora de petites i mitjanes

empreses. Si a això sumam que Extremadura té quasi el triple

per I+D+I que el que tenim nosaltres, que tenim menys que

Botswana, és a dir..., menys que Botswana, amb tot el meu

respecte a Botswana, és a dir, un 0,35%, 1.400.000 euros, ens

donen en compte que ho tenim complicat.

Quan es demana al gent “però és que no hi ha doblers”, tots

aquests ningú no es va demanar l’any passat que no hi hauria

doblers per complir el 0,7% del dèficit, i que, com qui es menja

un bocí de cuixot, hem aprovat un dèficit d’un 1,51 i pagarem

400 i busques milions d’euros que ens hem passat de l’any que

ve. I on anirien els 300.000 euros d’enguany o els 600.000, o

el milió i mig, o els 3 milions 600, d’aquí a una sèrie d’anys?

Si Madrid ens segueix tractant igual anirien al mateix lloc, però

qualcú els demana els 400 milions d’euros que ens hem passat

enguany del dèficit si realment no els havíem d’haver gastat

abans? Segur que hi ha moltes partides, moltíssimes partides de

219.000 euros que costarà enguany, moltíssimes, perquè si

divideixen 400 milions milions per 219.000 euros els en

sortiran, de partides, que serien molt menys importants que el

que gastarem amb el primer curs de la facultat de medicina,

amb la qual cosa deman que la gent no sigui curta de mires, que

mirem amb un con i no mirem amb un tub, perquè estaria

d’acord, si complíssim el dèficit, que discutíssim 209.000

euros, però com que ens passam de 400 milions és ridícul

defensar que no se’n puguin gastar 209 en una facultat de

medicina o 6 o 7 quan estigui totalment posada.

A vegades en les mesures no s’empren ni els quilos ni les

lliures, s’empra el que la societat vol sentir, i El Pi no vol dir el

que vol sentir la societat, perquè no parlam només per la

societat en què som avui, amb aquesta passa, parlam per la

societat del futur. Jo entenc que a l’ésser humà, quan torna

major, les pors li guanyen, però desitj que per al futur puguin

tenir una millor vida.

Sr. Rector, no li vull demanar gaire coses, però davant una

situació en què tothom parla de canvi de model però ningú no

fa res per canviar el model, i sobretot hi ha molta gent que parla

de canviar el model sense saber com se sosté el model actual,

i el model actual se sosté perquè hi ha petites i mitjanes

empreses que són les que generen uns impostos que l’Estat

cobra, com fa 500 anys, amb molta més equitat ara que fa 500

anys; i després hi ha una societat que lògicament aporta

moltíssim, no amb impostos, amb coneixement -metges,

professors, professores-, i aquests també aporten perquè

lògicament paguen el seu IRPF i aqueixes coses, però el

sistema d’aguanta perquè hi ha una societat que és turística,

desgraciadament amb el 85% de les empreses destinades a

això, que en aquest moment estam quasi quasi ja morint d’èxit;

no ens n’adonam perquè tenim la història de com està l’entorn

geogràfic, hi ha una qüestió geopolítica que ens pot fer canviar

aquesta percepció demà al matí mateix. 
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D’acord. Dit això, com que jo veig que el món, nosaltres

veim que el món va cap a un tema de robòtica, de biogenètica,

en què tots tendrem un assistent d’aquí a dotze anys, tots,

maldament hi hagi gent que no ho vulgui creure, l’única forma

d’anar a canviar el model és posar qualque ou dins aquest paner

d’això.

Jo sé que vostè es trobarà entrebancs, es trobarà entrebancs,

però, per favor, entengui que la gent més jove d’aquesta terra

no pot estar pendent que hi hagi una gent que no ho vegi en

aquest moment. Crec que el Parlament els ha donat el suport en

gran majoria i ens hi hem de tirar en cos i ànima. I no perdin

massa temps per justificar els doblers, perdin el que toca per la

transparència de ser-ho perquè si no, posin l’exemple dels 400

milions d’euros de dèficit i ningú no es demana en què els hem

gastat.

Dit això, dit això, ens agradaria demanar-li una qüestió, em

dirà algú: ets dolentó; idò, no som dolentó, però em començ a

cansar. Em deien l’altre dia, ahir el capvespre: s’equivoca el

seu partit donant suport a la facultat de medicina perquè

aquesta facultat de medicina no serà bona; i dic: és molt fort el

que acaba de dir, i diu: no, no, li garantesc jo que ho conec, no

serà bona. Ho dic amb aquestes paraules, les més senzilles

possibles perquè si algú ens enregistra tothom ho pugui

entendre. Si pot dir qualque cosa, perquè nosaltres creim en el

teixit existencial que tenen vostès, creim perfectament en els

professionals potents que tenen vostès i creim en el sistema de

recerca que hi ha a les Illes Balears. 

Acab dient una cosa només, miri si ens hem equivocat, Sr.

Huguet, els polítics aquests darrers 33 anys, que si només

haguéssim invertit una rodona d’una carretera cada any en

I+D+I, haguéssim invertit més del doble del que hem invertit

en I+D+I. És a dir, només això, en canvi una rodona la veim

fàcil fer-la, però veure més enllà del que és la nostra existència

en aquest món no ho veim. Vostès no deixin que ningú els

tanqui els ulls.

Moltes gràcies, Sr. Huguet.

EL SR. PRESIDENT.

Gràcies, Sr. Font, per dues vegades. Pel Grup Parlamentari

Mixt té la paraula la Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sr. Presidente. Muchas gracias, Sr. Huguet, por su

comparecencia y a todo su equipo. En principio, debo

comentarle que a Ciudadanos nos hubiera gustado que este

proyecto, que es muy importante, viniera acompañado con un

proyecto de viabilidad económica, pues, sinceramente ha

habido y hay muchísimas dudas y además muchísimas noticias

contradictorias, según lo diga usted, la Sra. Gómez o diferentes

personas del partido y del Govern.

En principio, bueno, usted ha pasado muy por encima sobre

las infraestructuras que se necesitan para atender una facultad

de medicina, unos estudios de calidad, y al principio de

legislatura la Sra. Gómez nos comentó que esta facultad

empezaría por primero de medicina, que se requerirían seis

profesores, que se necesitaría una inversión de unos 600.000

euros y un año a medida que vayan pasando los cursos hasta 6

millones de euros y que se darían todos los estudios en Son

Espases.

Bueno, yo tengo muchos alumnos que están estudiando

medicina, que han acabado primero, tanto en Barcelona como

en Madrid, y en primero de medicina han tenido hasta doce

profesores; todas las asignaturas tienen prácticas de laboratorio,

cuestión que la Sra. Gómez dijo que como era... se empezaría

por primero porque era más económico al no haber... no ser

tan práctico; ya tienen anatomía como asignatura, tienen su sala

de disección, tienen su osioteca, que es una colección de huesos

reales de todos los seres humanos, pero reales; necesitan

también cadáveres, necesitan también su sala para mantener

estos cadáveres. Es decir, no me cuadra que, efectivamente,

sólo se requiera ese dinero para poner en marcha primero de

medicina.

También quería comentarle que nosotros fuimos a ver las

instalaciones de Son Espases y, efectivamente, hay una aula

magna para trescientos alumnos y luego hay siete clases. Hoy

en día, según el Plan Bolonia, todos los cursos de medicina

muchísimas asignaturas se reparte ese curso en varios grupos,

según estén haciendo seminarios, prácticas de laboratorio o un

caso clínico. Entonces, tampoco nos cuadra que con siete clases

y una aula magna los seis cursos de medicina se puedan realizar

todos en Son Espases y tampoco cuadra porque, como usted ha

dicho, en 2009 se empezó este plan, que acabó en 2011 que se

firmó este estudio para poner los estudios, y en 2011, y

ajustando bastante el presupuesto, se comentó que se

requerirían 103 profesores para tener todos los estudios de

medicina, se comentó que se requerirían 17 millones de euros

y se comentó también que, obviamente, como ya había

empezado el Plan Bolonia y debido al desdoble de cada curso

de medicina está escrito que habrá dos fases en la implantación

de la facultad de medicina, una primera donde los estudios se

iniciarían en la unidad docente de medicina que hay en el

nuevo hospital de Son Espases, que en ella se impartirían los

dos primeros cursos que son los preclínicos, pero que durante

estos dos años se construirán en el campus de la UIB las

instalaciones adecuadas para impartir todas las asignaturas

preclínicas, es decir, estos dos primeros cursos.

La previsión -decía- es que en el período 2011-2013 se

habiliten en el campus un espacio de al menos 5.000 metros

cuadrados entre aulas, laboratorios y despachos, y ponía “la

UIB ya cuenta con algunos de estos nuevos espacios en el

edificio del Instituto para la Investigación en Ciencia de la

Salud”, el IUNICS. La idea és que a partir del tercer año,

cuando más importante es la relación con la asistencia sanitaria,

los alumnos se formen íntegramente en el hospital de Son

Espases. 

Comentaba que se calcula que el coste a partir del tercer

año, del tercer año hasta el sexto, sería de 15 millones de euros

y que el dinero sería destinado a pago de nóminas, gasto

corriente y cualquier otro que se derive de la implantación de

los estudios. Éste era el primer estudio que se hizo y realmente

no entendemos cómo un estudio que se hace a conciencia para

implantar un estudios de medicina, que ya era ajustado, se va

acortando tanto como para que se necesite, según la Sra.
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Gómez o lo que... bueno, usted ha dicho ahora que se

requerirán 15 millones de euros, hasta ahora tenía entendido

que eran 6 millones. Es decir, no hay un plan de viabilidad, no

se ha hecho un estudio serio, por eso es tan... un proyecto tan

importante necesita de ese estudio, no podemos opinar

políticamente, tenemos que opinar técnicamente porque está

claro que es buen proyecto, pero no se puede decir a la ligera,

sí, pues hágase, esto necesita un plan de viabilidad económica.

Entonces, me gustaría que me comentara a ver a qué nos

tenemos que atener en cuanto a dónde se va a hacer realmente

estos estudios, si es verdad que se necesitan los dos primeros

cursos pasarlos a la UIB, porque yo realmente, sinceramente,

por lo que veo como se dan los estudios de medicina en otras

universidades, veo que no bastará el espacio que hay en Son

Espases, ni en laboratorios ni en clases. A ver si me podría

hacer un... si realmente está claro toda esta planificación. Y

después también la pregunta es por qué se ha hecho una

facultad para medicina, por qué no se ha usado los grados que

ya hay de fisioterapia, enfermería y medicina para hacer una

facultad como están en muchas universidades ya que son

ciencias que tienen que ver con la medicina.

Y también me gustaría que me comentara, además de por

qué no se hecho una facultad conjunta con estos grados, cómo

se encuentran estos grados de fisioterapia y enfermería en

cuanto a infraestructuras y a espacios, si estos dos grados están

satisfechos con lo que tienen o requieren mejoras.

Nada más. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari Socialista té

la paraula el Sr. Thomàs. 

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sr. President. El primer, agrair al rector que sigui

aquí amb tot el seu equip i també tenim la sort de comptar amb

la presència de la primera degana d’aquesta facultat de

medicina. 

Evidentment, pel coneixement que ens teniu, que ens tenim,

i jo aquí represent al Partit Socialista, estam molt d’acord amb

tot el que ha expressat el rector, però evidentment aquí estam

en representació d’un grup parlamentari i venim a fer, no

només a escoltar-lo, sinó que també a fer política. 

Dia 18 de febrer d’enguany se’m va publicar, a mi

personalment, el darrer article d’opinió respecte dels estudis de

grau de medicina, i jo començava aquell article dient que jo

vaig ser un d’aquells joves que el mes d’octubre de 1975, fa

quaranta anys, vaig tenir el plaer de començar a cursar estudis

de grau en medicina a les Illes Balears. Per tant, com a mínim

històricament, ens hem de situar que no és un tema nou que

hagi aparegut fa dos anys. Si qualcú té ganes de veure-ho

personalment, a més del Sr. Obrador o del doctor Álvaro

Agustí, hi ha articles ja publicats l’any 2000. Aquestes

introduccions històriques són importants, perquè nosaltres som

una comunitat illenca, que sempre ja ens pareixen bé

determinades coses i ens falta reivindicar moltes coses a què

tenim el mateix dret, si no més pel caràcter insular, que altres

comunitats de la resta d’Espanya.

Efectivament nosaltres estam a favor d’uns estudis de grau

en medicina perquè consideram que és un projecte positiu,

positiu en primer per a la mateixa Universitat de les Illes

Balears, però evidentment, si hem de fer un escaló, després el

gran beneficiat és el conjunt de ciutadans i ciutadanes

d’aquestes illes; podrem parlar també de millora en assistència

sanitària, de recerca, d’innovació, etc., etc. I deim això amb una

absoluta responsabilitat i sabent molt bé a qui representam, i

estam a favor d’un projecte d’universitat, de facultat pública,

no privada, que ningú no pareix conèixer, o prefereix

desconèixer, el projecte d’una facultat privada que existeix en

aquestes illes, que si anàs endavant ja està, ja està vinculada a

l’Hospital de Son Espases, que és un concepte incompatible

amb uns estudis públics. 

Evidentment, motius a favor, jo personalment i el nostre

grup només en veim de positius. S’ha parlat del canvi de model

econòmic, de tot el que representa innovació, diversificació,

model productiu, etc., etc., i nosaltres pensam que el projecte

d’estudis de grau de medicina és un projecte que està..., és un

exemple d’aquest canvi de model econòmic i productiu, per les

dades que sempre s’han manejat del que representa cada euro

d’inversió com a retorn cap a la societat. I el rector ho ha posat

en una, no sé si era la primera, diapositiva del triangle, que és

una cosa de què hem parlat moltíssim, el triangle Son Espases,

sense oblidar Son Llàtzer i els centres de salut, Universitat i

Parc Bit, i un exemple el tenim en els 36 milions d’inversió

privada que ha aconseguit una petita empresa que es diu

Sanifit, que és un exemple molt clar d’aquest objectiu. Cap

empresa hotelera puntera al món, mallorquina, ha duit 36

milions d’inversió privada. Per tant tenim un exemple molt clar.

Evidentment no és un cost, és una inversió, invertim en un

projecte, i qualsevol projecte té un cost, però en aquest cas és

una inversió perquè té molts d’efectes colAlaterals o secundaris.

Evidentment, necessitat de metges; saben vostès quants de

metges es jubilaran els propers anys? Totes aquelles primeres

fornades de metges residents que varen començar l’any 77, qui

no s’ha jubilat està molt a prop; hi ha anys en què es jubilaran,

per exemple a Son Espases, entre un 5 i un 10% dels metges

facultatius. Per tant hi ha una necessitat però a més hi ha una

gran demanda d’estudis tècnics, i medicina n’és un. 

Jo no rebatré les dades que ha dit el rector de cost

econòmic. Evidentment hi havia estudis dels anys 10 i 11, i

bastant en sé jo, d’aquests estudis, però evidentment hi ha unes

inversions fetes, i ha uns recàlculs de cost, i perdonin-me, però

no puc jo personalment acceptar que es posin en qüestió, i és

un cost absolutament assumible, sense detreure d’altres

inversions; si s’han invertit enguany 14 milions a reduir llistes

d’espera, s’han ficat 71 milions d’euros en recursos humans

dins la Conselleria de Salut; el pressupost d’Educació ha pujat

un 5,3; Serveis Socials, un 12. Per tant aquesta inversió és

compatible amb moltes altres coses. La inversió que ja va ser

feta l’any 2010 a través de fons del Ministeri de Ciència i a

través del Carlos III ha servit per crear unes infraestructures

que no estaven contemplades en el projecte original, i per això

aquests espais no són propietat de la concessionària perquè els

va fer la Conselleria de Salut. Per tant la concessionària no pot
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demanar un euro d’aquests espais perquè són propietat del

Govern de les Illes Balears. I els fons FEDER, els fons FEDER

ja estan concedits, només s’han de gastar. Per tant parlem del

que hem de parlar.

Equitat d’accés, Sr. Rector, efectivament; som a la cua i

tenim una demanda raonable, i no tenim per què ser els darrers,

perquè vostè ja ha comentat com està en el conjunt de

comunitats autònomes entre privades i públiques. Per què hem

d’acceptar que a Madrid n’hi hagi 9?, que moltes d’elles les

pagam nosaltres, també; i nosaltres no n’hem de tenir?; aquest

concepte que caracteritza moltes vegades mallorquins o illencs,

jo personalment no l’accept. I evidentment nosaltres som de les

comunitats que tenim menys llicenciats universitaris per

100.000 o per milió d’habitants, ho sabem.

I qualitat assistencial; com es pot posar en qüestió que no hi

haurà qualitat en aquests estudis de grau de medicina? Si ja ho

vaig dir l’altre dia, si fa 35 anys que s’estan formant

especialistes -en cardiologia, en cirurgia, en “oftalmo”, en

medicina de família, en pediatria...-, 35 anys, que no tenen cap

problema després per accedir al mercat de treball, i estan

posant en qüestió el que ve abans?, quan la gran majoria de

professors d’aquests estudis de grau de medicina seran aquests

mateixos professionals que estan a les plantilles de Son Espases

o Son Llàtzer, etc.; 504 residents que ens costen cada any 23

milions d’euros, 23 milions d’euros. 

I evidentment l’àmbit de recerca i innovació, evidentment,

és que ens hauríem de posar d’acord en quin tipus de recerca.

Evidentment això és una inversió en investigació translacional,

que està orientada bàsicament a resoldre problemes de salut, i

per això necessita una interconnexió entre el que representa

Universitat, empresa i el sistema assistencial. 

Demanam 60 places, nombre absolutament discret i

raonable. El problema que tenen altres és que aquest numerus

clausus de 100.000 el que no volen es redistribuir les places

que tenen; nosaltres no ens ficam que un en tengui 100 o 150,

nosaltres defensam el que pensam que tenim dret. I com he dit

abans, jo estic convençudíssim que la gran beneficiària és la

Universitat, la UIB, perquè millora la seva oferta acadèmica,

millorarà el seu pressupost, i evidentment serà un dels estudis

més car de la Universitat, però això no és una característica

dels estudis de grau de medicina a la UIB, això ja passa a

qualsevol universitat, però això és un guany, no és un perjudici.

I ningú no ho ha anomenat, crec: hi ha departaments de l’actual

universitat que es beneficiaran que hi hagi estudis de grau,

perquè faran docència, aquests departaments, d’assignatures

bàsiques: de bioquímica, biologia i altres sortiran d’aquests

departaments els professors.

I crec que és un debat que fa molt de temps que ja existeix,

i que s’ha pronunciat molt clarament el consell de govern de la

Universitat, 39 u a u, i el consell social de la Universitat d’una

manera majoritària. Per tant, discursos corporatius que avui

hem tengut una nova oportunitat d’escoltar, jo, sincerament, si

volem obrir el meló de discutir-ho tot ho podem discutir tot,

però mentrestant, discursos corporatius, jo personalment crec

que no se n’han de fer, i crec que hem arribat a un punt en què

tenim un grau de consens com no havíem tengut mai a rel

d’aquesta història, perquè evidentment el sistema sanitari, i

estic parlant de professionals, caps de serveis, adjunts,

centenars de professionals de la salut que estan bolcats en

aquest projecte, unitats de recerca, de docència, ColAlegi de

Metges, la Reial Acadèmia de Medicina, l’Acadèmia de

Ciències Mèdiques, sindicats, etc...

EL SR. PRESIDENT:

Anirà acabant, Sr. Thomàs?

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sí, un segon... Evidentment si l’IDISPA, que és un valor

afegit, no s’acredita tothom sap que no... i per acreditar-se

necessita estudis, i això no ho dic jo, és que estic... no és que

estigui cansat, però és que basta mirar el BOE, si es mira el

BOE ho diu ben clarament, no ens ho estam inventant nosaltres.

Per tant, pensam que és un projecte, que tenim les instalAlacions

bàsiques, avui en dia els estudis de grau de medicina estan als

centres assistencials, ja siguin hospitals, ja siguin centres de

salut, que evidentment falten cosetes, però que allò bàsic hi és,

tenim pendent una verificació de pla d’estudis, tenim

equipaments, tenim professionals i tenim la societat darrere, per

tant, tenim molts de motius, moltes raons i hem d’acabar

d’arrodonir-ho.

I amb el permís del president, trenta segons, només el volia

convidar a explicar una mica, el rector, el que ens queda, les

passes que ens queden per endavant, jo fins on hem arribat... jo

ja no mir cap endarrere, només mir cap endavant. Per tant,

m’agradaria que ens pogués dir aquestes qüestions del pla

d’estudis, de la contractació del professorat, el tipus, d’on

sortiran i algun altre punt que existeix que són passes que

encara ens falta donar en altres organismes de tipus estatal.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Thomàs. Per contestar globalment les

intervencions que han fet els grups parlamentaris té la paraula

el Sr. Rector sense limitació de temps.

EL SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES

BALEARS (Llorenç Huguet i Rotger):

Moltes gràcies, president. Aniré per ordre i segurament em

deixaré alguna cosa, però no va amb intenció. 

Primer, vull agrair al Partit Popular la seva aposta, el que

demana de disponibilitat pressupostària, crec que ràpidament

si s’aconsegueix aquest conveni que és un marc o és un conveni

marc entre Conselleria de Salut, Conselleria d’Educació i

Universitat i Universitat allà quedarà explicitat que realment hi

ha aquesta disponibilitat pressupostària, si no, crec que no es

podria signar aquest conveni i si el Consell de Govern de la

CAIB no dóna aquest certificat, segurament no es podria

continuar i aquí s’hauria acabat la història, però no tenc cap

dubte que hi haurà aquesta possibilitat de disponibilitat

pressupostària.
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Bé, vostè em dia de 55 estudiants l’any, evidentment no

seran tots de les Illes Balears, crec que això és també una

oportunitat, aquests estudis atreuen talents, però hem de pensar

que la gent que en aquest moment se’n va de les Illes Balears

a altres universitats competeix amb les mateixes notes d’altres

comunitats, per tant, els que tenen places és gent que té aquest

talent, per què aquells que tenen més dificultats no es poden

quedar aquí i per què no, assumir que vindrà gent d’altres

comunitats també amb aquest talent i que seran persones que

faran els seus estudis aquí en l’àmbit de les Illes Balears. Per

tant, crec que aquesta xifra de 60 és adequada a les

instalAlacions, després en parlaré, i que d’alguna manera no

bastaran per suplir totes aquestes jubilacions que deia el Sr.

Thomàs que (...), pensin que els primers llicenciats, els primers

graduats en medicina de la nostra universitat seran del curs

2022-2023 i després si han de fer el MIR seríem ja al 2025-

2026. Per tant, segurament aquest escenari no sé si el podem

dibuixar, però està claríssim que hi haurà una mancança de

metges als nostre sistema universitari, que no seran tots tampoc

de les Illes Balears, però que tindrem oportunitat de tenir

persones formades a la nostra universitat que hi podran

participar.

Jo posaré un exemple, avui matí he anat a ca un notari i he

firmat i hem diu: no sé què “moltes gràcies, Sr. Rector”, diu: jo

vaig ser alumne de dret de la seva universitat”, i jo li dic:

“moltes gràcies, Sr. Notari, perquè encara que hi ha aquella

llegenda urbana que semblava que la nostra universitat no

podia formar bons advocats”, això es desdibuixa, el temps cura

aquestes coses, per tant, no són resultats immediats, però són

uns resultats a curt i llarg termini. Per tant, amb el sistema de

salut passaria el mateix, és a dir, es tractaria una miqueta que

amb el pas del temps estic segur que podrem fer i podrem vestir

una facultat amb elevades quotes de qualitat.

També a la Sra. Camargo li agraesc les seves intervencions,

crec que hi ha dos paquets d’intervencions, unes que són

generals universitaris i no tindrem temps de debatre de si

realment ens conviden per fer aquesta exposició d’universitat,

però intentaré també dir-li algunes de les qüestions que vostè

m’ha posat. El tema de mancances econòmiques no és un tema

en el qual com a universitat puguem entrar, nosaltres tenim una

demanda evidentment crec que acurada de quines serien les

necessitats econòmiques d’implantar aquests estudis i finalment

qui té la potestat és el Govern i també aquest parlament per dir

que sí, endavant.

Serà la facultat més cara de la Universitat?, bé, crec que,

(...), de facultats, és difícil parlar de facultats perquè tenen

composicions diferents, però evidentment que com a estudis

poden ser un dels estudis més cars, però com són pràcticament

a totes les universitats, per tant, no ens allunyarem del disseny

de facultats de medicina en l’àmbit de tot l’Estat.

És important la correlació no entre facultat i investigació,

és la correlació que hi haurà entre professors que podran estar

en la Universitat, que estaran encabits en algun tipus d’institut,

sigui l’IDISPA, sigui l'IUNICS i que realment tindran aquestes

mes possibilitats. Per tant, relació d’estudis de medicina per

afavorir altres línies d’investigació?, sí; hem fet investigació en

l’àmbit de salut en la Universitat; sí, de qualitat?, sí. Per tant,

tenim un tercer cicle de... tenim un doctorat en medicina que,

tot i que no tenint facultat, és un dels tercers cicles que són més

nombrosos en quantitat i també en qualitat, i aquí sí que també

hi ha aquesta conjunció entre professors de la Universitat i

professionals de sanitat amb els diferents hospitals, no només

Son Espases, sinó que també hi ha Son Llàtzer, etc. Per tant,

està claríssim que hi ha una correlació de millora d’investigació

en salut tenint estudis de medicina que no tenint-los.

Bé, jo no volia dir que vostès diguin... volien menysprear la

UIB en el tema de beques, això és un tema general perquè jo

també ho he hagut de sentir moltes vegades, és a dir, quan vas

a algun tipus de reunió la gent el primer que te diu és: “escolti,

no seria més barat becar els estudiants que vulguin anar a fora”

i hem de fer una miqueta el tema, no?, i a més a més te diuen,

“perquè a més a fora serà de més qualitat que aquí”, per tant, és

quan dius, escolti, quan em diu que a fora és de més qualitat

que aquí, és quan li he de dir que crec que no coneix la realitat

de la nostra universitat, molta gent d’aquí envia els seus fills a

estudiar a fora i van a universitats que, com he dit, no poden

mostrar aquestes qualificacions que nosaltres tenim”. Per tant,

és un tema contra el qual cada dia he de lluitar, però he de dir

que el tema de beques no és alternatiu i el tema de qualitat li

puc assegurar que hi ha professionals tant a la Universitat com

al sistema de salut de les Illes Balears que garanteixen una

facultat d’alta qualitat.

Fa falta primer consolidar els estudis de la nostra

universitat, els estudis emergents, aquest és un tema de què

podrem parlar en una altra ocasió, però diria que evidentment

la Universitat és un projecte viu, per tant, cada vegada hi ha

més necessitats, cada vegada hi ha noves oportunitats i estam

intentant adaptar-nos a aquestes peticions. Per tant, pensar que

un estudi ja està consolidat i que no serà movible, això crec que

no és la realitat, que és cert que hi ha estudis en què hem

d’invertir aquesta relació que deia 60-40, 60 no permanents, de

40 permanents, ara ens ho permet la llei, fins ara era impossible

a la Universitat contractar de bell nou personal permanent a

causa de la taxa de reposició, ara enguany ja som al cent per

cent de la taxa de reposició i aquest departament com el seu

que vostè diu per al curs 2016-2017 ja tindrà una millora

bastant important. Per tant, intentarem canviar aquest guarisme

de 60-40, que en el global de la Universitat no és tan exagerat,

però d’alguna forma també tenim la intenció d’anar canviant,

primer pel canvi regeneracional i també pel tema que ens

donarà aquestes noves possibilitats, aquesta taxa de reposició

del cent per cent.

Evidentment, crear la facultat de medicina no pot anar en

contra d’altres estudis, això és una petició que nosaltres tenim

en l’àmbit de Consell de Govern i -estic mirant el director

general de Política Universitària i Ensenyament Superior- és

quelcom que Govern i Universitat estan molt d’acord, és a dir,

aquelles dues peticions que ens posarien en unes condicions, si

no òptimes, millors per poder funcionar, el que he dit abans del

Capítol 1 fos compensant per la inversió nominativa i la

inversió per a infraestructures s’arribés al 2009, això són dues

demandes que el Govern sap que tenim i que en aquesta

legislatura hi ha el compromís també de complir-ho. Per tant,

aquest sí que és un compromís en l’àmbit de Consell de Govern

que ens han demanat, però que abans que els el donessin

nosaltres ja vàrem posar també damunt la taula.
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El tema d’infraestructures, bé, el tema d’infraestructures hi

ha dues parts també, aquest edifici que s’ha dit a un cert

moment que havia de venir, bé, en aquell moment hi havia la

possibilitat de construir un edifici per encabir les facultats

d’infermeria i fisioteràpia i encabir psicologia, però, per unes

certes raons, aquest edifici no va venir amb el compromís del

Govern, perquè es varen destinar els recursos a unes altres

infraestructures que hi vendrien. En aquest moment tenim en el

pla operatiu del Govern del fons FEDER una inversió prevista

de 7 milions d’euros per poder fer aquest edifici que no es va

poder fer abans.

I també hi ha, fins i tot, la possibilitat, si no ho record

malament, d’uns 13 milions d’euros, per construir una

biblioteca central, no només pensant en la Universitat sinó

pensant que seria la biblioteca de referència de la comunitat

autònoma. Ja que s’ha de fer hi hauria el deure de fer-la com a

comunitat autònoma, nosaltres posam a l’abast que sigui, que

es faci a la Universitat per a tota la comunitat autònoma perquè

finalment des de la Universitat gestionam en aquest moment

totes les biblioteques del Consell Insular de Mallorca, de

Menorca, d’Eivissa i algunes biblioteques privades.

Per tant, evidentment, no està a l’ordre de prioritat com hi

està aquest edifici, però està contemplat dintre del pla operatiu

d’aquest quadrienni, d’aquest sexenni. 

Vostè diu, el tercer cicle no s’ha consolidat. Bé, jo diria, el

tercer cicle s’ha consolidat, el que passa és que el tercer cicle

és molt més fàcil d’anar adaptant a les necessitats de cada

moment, cosa que és molt més difícil amb els graus. Estam

d’acord amb la conselleria, amb el conseller particular,

d’asseure’ns i fer un estudi de quin ha de ser el mapa de

titulacions bàsicament, bàsicament, de tercer cicle. Crec que és

important pensar en aquests estudis de màster, la nostra

universitat té quasi igual nombre de graus que de màsters, són

màsters que tenen dos vessants, el vessant professionalitzant

per un cantó, el vessant de recerca, per un altre i que donen bon

resultat i donen un bon resultat fins i tot amb el tema de la

internacionalització. Els màsters en aquest moment tenen un

grau d’internacionalització que no havíem aconseguit mai a

nivell de grau, és evident.

El doctorat, he de dir que el doctorat és un doctorat de

qualitat, en el moment que es van fer les propostes de qualitat,

i això no és mèrit de l’equip actual, sinó que és mèrit de l’equip

que hi havia, dels cursos de doctorat que es varen demanar nou

varen tenir la menció de qualitat. Crec que no hi ha cap

universitat a l’Estat espanyol de les nostres dimensions que

hagi tengut una ràtio tan important com de cursos de doctorat

de qualitat.

Bé, vostè diu que no han vist els números, el tema de veure

els números, que no es corresponia amb els altres, jo aquí el

que he de dir és, i he d’agrair, un esforç que s’ha fet des de la

Conselleria d’Educació, des de la Conselleria de Salut i des de

la Universitat perquè les persones del doctor Montaño i de la

doctora Frontera, per part de Salut, i el doctor Aguiló per part

nostra, també sempre assistit per la gerent la Sra. Antònia

Fullana i el Sr. Sergi Barona, han fet una mica aquest tipus

d’estudis i han intentat anar modulant les necessitats del que

seria real i una facultat de qualitat. 

La planificació amb temps, jo també estic d’acord amb el

Sr. Vicenç, que a més a més, ho he dit abans, és a dir, es parla

de fer aquesta facultat des que som aquí, des del 92, li puc dir

que sí, i ara tenim aquest oportunitat ja d’aquesta conjunció de

voluntat política, deia el Sr. Font que això és realment voluntat

política, si no, no ho farem, i, a més a més, aquest consens i

aquest suport que tenim de les diferents agrupacions i

associacions del sistema sanitari.

A quants d’estudiants beneficiarà? Això, Sra. Camargo,

vostè ho sap com jo, això és un districte únic, això beneficiarà

seixanta estudiants i tant de bo la gran majoria puguin ser de les

nostres illes. Crec que amb el pas del temps la gran majoria

acabarà sent de les nostres illes, evidentment, segurament

tendrem moltes demandes, com també ens ha passat amb

fisioteràpia, com també ha passat amb psicologia, tendrem

demandes que superaran en molt la capacitat que tenim

d’absorbir-los i per això tenim persones que també van a fer els

estudis fora. I aprofit per dir que psicologia ha quedat enguany

la primera de tot l’Estat espanyol en docència i en recerca. Per

tant, parlam una miqueta d’aquesta qualitat. 

Sra. Camargo, quan vulgui podem debatre en profunditat

tots aquests temes que a vostès els semblen, el tema dels

números crec que no ens correspon a nosaltres, el tema

d’aconseguir aquesta voluntat política tampoc, però quan pugui

venir aquí a explicar així en general tota la Universitat podrem

entrar en més profunditat en totes aquestes qüestions que vostè

deia.

Bé, doctora Capellà també, evidentment, som de la casa, per

tant, estic molt d’acord amb les coses que ha dit sobre aquesta

rendibilitat de la facultat de medicina no ser pública tot i que jo

he dit que era rendible econòmicament no ha de ser el factor

prioritari a l’hora de decidir si s’implanta o no s’implanta. 

També és important el tema, vostè ha dit el tema dels costos

de campus externs, els costos de tenir estudis implantats a

Menorca i a Eivissa. Jo he començat la meva intervenció dient

que havia estat aquí per explicar també als representants dels

diferents partits polítics per explicar el que pensàvem que

podria ser el projecte de campus externs a Menorca, a Eivissa

i a Formentera. Crec que divuit anys després, la setmana que ve

i la propera entre Menorca i Eivissa anirem una miqueta a

commemorar aquests divuit anys, va ser una aposta que es va

fer també molt important a nivell de Parlament, i una aposta

també important que van fer molts de professors de la

Universitat, perquè no és fàcil aquest compromís que han

agafat d’anar a fer aquests seminaris a Menorca i a Eivissa, fer

classes amb videoconferència, no és senzill manejar això, però,

com a mínim, crec que ha donat una rendibilitat important a

Menorca i a Eivissa que altrament, segurament, molts d’aquests

que han fet aquests estudis no haguessin pogut venir a Mallorca

i no haguessin pogut anar a altres comunitats, sense cap dubte.

Crec que en aquest moment tenim uns 600 o més de 600

graduats a Menorca i més de 600 graduats a Eivissa que ocupen

llocs en el món empresarial, perquè fem Empresarials, fem

Educació Primària i Infantil, anam canviat, fem Dret, fem

Fisioteràpia i ara fem Turisme. Per tant, tenim 600

professionals tant a Menorca i a Eivissa que altrament les
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oportunitats que els ha donat tenir aquest campus externs no hi

seria.

El cost, l’altre dia ho comentava amb la gerent, l’interès

d’aquesta comptabilitat (...), crec que serà interessant veure

quin és el cost d’insularitat de poder dur estudis

semipresencials a Menorca i a Eivissa amb la mateixa qualitat

que podem fer en el campus de la carretera de Valldemossa.

Quin és el termini de verificació? El termini de verificació

nosaltres pensam que serà durant el mes de maig, però això no

ens preocupa excessivament perquè, com deia abans, tenim el

pla d’estudis aprovat, el tenim verificat, pendent d’aquest

conveni que s’ha de firmar. El que passa és que sí ens sembla

molt més interessant que si podem tenir un identificador de

l’any 2016 això és molt més coherent amb el tema que deia

abans de l’acreditació, no tendria sentit una acreditació a mig

partir. 

Les instalAlacions de Son Espases, efectivament, són

instalAlacions que són de la comunitat autònoma, ja es varen fer

amb aquesta intencionalitat, la participació de l’Institut Carlos

III crec que és positiva per aconseguir aquestes infraestructures

i, evidentment, si aquestes set aules, que deia la Sra. Ballester,

no fossin suficients hauríem de recórrer a altres possibilitats

que tal vegada sí seria o bé algunes assignatures al campus o bé

algunes assignatures que es poguessin fer a altres instalAlacions

que hi ha a Son Espases. De totes maneres, també s’ha de

pensar que a partir de tercer pràcticament és molt

d’ensenyament clínic, per tant, no hi ha tampoc tanta necessitat

d’aquestes aules, diguem-ne, d’ensenyament presencial. A més,

si els numerus clausus és de seixanta, resultarà que nosaltres no

haurem de fer aquest desdoblament de grups. Vostè em diu, he

anat a universitats que amb set aules no ho farien, però són

universitats que tenen molts més números d’entrada, per tant,

han de desdoblar grups i evidentment això significa més

necessitats.

La plantilla de la facultat, crec que això és interessant, no

ho he dit, tampoc no sé si encara... sí, sí... el primer curs, això

també va un poc amb la idea del que deien que havia dit la

consellera Sra. Gómez, al primer curs es contemplen 2

catedràtics d’universitat i 4 titulars d’universitat. En principi no

hi hauria cap ajudant doctor i 5 associats, aquí quan parlam

d’associats també parlam d’aquests associats vinculants, per

tant, que són persones que estan exercint al mateix Son

Espases, Son Llàtzer o Mateu Orfila, si volguessin venir. 

El segon curs seria un catedràtic més i 4 titulars més i

anirien fent aquesta educació i en el sisè curs serien 8

catedràtics, 24 titulars, 5 doctors i 65 associats. La suma d’això

serien aquests 102, no sé sí d’aquests 102 professors que

tendríem per fer medicina. 

És una plantilla que ja voldríem que poguéssim tenir a tots

els departaments de la nostra universitat, però si començam hi

volem començar amb qualitat, el que volem és, com a mínim,

fer aquest plantejament no de màxim sinó d’òptim. A més, es

fixin que aquesta estructura és una estructura que jo l’apreciava

molt abans, perquè finalment era cada catedràtic 3 titulars i

després també hi havia professors ajudants i hi havia també

colAlaboradors, en aquest cas hi hauria aquests associats

vinculats. Per tant, és una estructura que no és una facultat low

cost, és una facultat amb les màximes garanties de qualitat.

L’any que ve, com es cobriran aquests catedràtics, o aquests

titulars, perquè això no es pot inventar, és a dir, les persones

que han de ser catedràtics o han de ser titulars, han de ser

persones acreditades, no per la Universitat, sinó pel sistema

d’ANECA, i d’alguna manera el que s’haurà de fer és començar

a fer pedrera. La manera de fer pedrera, això quasi ho podria

explicar més la degana, perquè ja s’hi baralla, és convèncer els

departaments de la Universitat que han de fer aquestes

assignatures bàsiques, que realment els professors que facin

aquestes assignatures de primer de medicina, siguin aquestes

figures de catedràtic o de titular, perquè això també beneficia

el propi departament. Per exemple, si el departament de

biologia envia una persona a la facultat de medicina, i és un

catedràtic, aquí és important perquè aquest catedràtic podrà ser

compensat en el temps, no el primer any, en el temps, perquè

s’han de formar, dintre de biologia.

Per tant, el que podem fer és aquestes assignatures bàsiques,

podem garantir que seran ja en les categories contractuals que

havíem previst. I al mateix temps, durant dos anys, quan

comencin més les assignatures de caire més clínic, doncs les

persones del sistema sanitari que s’hagin acreditat i vulguin

optar a aquestes places, evidentment podran optar perquè tenim

molt clar que és molt important la sinergia que hi hagi entre

departaments de la Universitat d’assignatures bàsiques i del

mateix sistema de salut. I tant de bo moltes d’aquestes

assignatures puguin ser compartides amb personal de la

Universitat i també personal del sistema de salut.

La relació amb els graus d’infermeria i fisioteràpia. Bé,

aquest és un tema del qual també parlam internament,

segurament quan facem el consell de govern per parlar

d’aquestes coses, també sortirà, el que sí és cert és que no s’ha

fet una facultat de ciències de la salut, com es fa en altres llocs

on hi ha infermeria, fisioteràpia, psicologia i medicina, entre

altres raons perquè hi hauria una certa descompensació. Tenim

una facultat en formació i el que és molt important és que la

facultat es vagi consolidant com a estudis de medicina. En el

futur ja es veurà, la Universitat de Barcelona volia fer una

facultat de ciències de la salut i em sembla que finalment no se

n’ha sortit perquè és complicat també conjuntar aquestes tres

titulacions.

El Sr. Font, no sé si m’ha fet cap pregunta, sí que li agraesc

molt la seva intervenció. Jo li agraesc també la confiança de

què la facultat de medicina serà bona, si ens demana que farem

tot i hi posarem tot el que sabrem i podrem perquè sigui la

millor facultat. I m’ha agradat molt un exemple que ha posat,

això de la rotonda, jo moltes vegades, també colAloquialment

dic, la classe política, si m’ho deixen dir així, té molt clar que

ha de fer 20 quilòmetres de carretera, però no té tan clar que ha

de fer un esforç pel tema d’educació, tot i que tots diem en el

nostre discurs que l’educació és aquest element fonamental de

futur, l’element més estratègic per intentar una millora de la

nostra societat de la nostra comunitat. Per tant, també

demanarem més inversió en I+D+I, hi ha voluntat de més

inversió en I+D+I i també jo diria un compromís del Govern en

augmentar aquest guarisme d’aquest 0,35% que ja no és massa

temps sostenible.
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La Sra. Ballester, de Ciudadanos, és una mica escèptica

respecte la facultat de medicina. Diu que no li quadra el tema

dels costos, que hi ha un ball de xifres respecte aquest primer

estudi. El primer estudi evidentment s’ha canviat molt, hi ha un

fet molt important respecte del primer i del d’ara i és

evidentment el cost que significaria d’infraestructura si no la

tinguéssim, augmentaria aquest cost global que al final en

velocitat de creuer seria d’aquests 3,7 milions d’euros. Però

s’ha fet un pressupost com ha vist en el tema de plantilla, que

dóna garanties que realment serà una facultat de qualitat.

Bé, de les 7 classes ja li ho he comentat, això amb la degana

i amb el vicerector que du tot el tema d’infraestructures ho hem

comentat, però pensam que sí es podran fer tots els estudis a la

infraestructura de Son Espases. Per tant, el fet de no haver fet

aquest edifici que s’havia de fer en el campus, no es pot

complir el que es deia en aquest primer estudi, per tant, ja

aquesta reverificació que fem ja no parla d’aquesta dualitat de

fer classes en el campus i classes a Son Espases, però això no

vol dir que en un futur no es pugui replantejar. En aquest

moment el plantejament és que es podrà fer tot a nivell de Son

Espases. Evidentment les infraestructures de recerca i de

laboratori que puguin ser utilitzades per infermeria i

fisioteràpia, evidentment que seran utilitzades, sempre amb

disponibilitat d’ús de les diferents infraestructures. Com diu el

vicerector, les infraestructures de la Universitat no són

exclusives de cap facultat, ni exclusives de cap departament,

són de la Universitat per donar un millor servei. Per tant, s’han

de conjuntar i equilibrar el tema d’horaris per donar aquest

millor servei.

Bé, també la pregunta de si es faran tots els cursos a Son

Espases, doncs ja li acab de dir que sí és la voluntat de fer-ho

tot a Son Espases. I el per què la facultat de medicina no s’ha

inclòs amb la infermeria i fisioteràpia, també ja ho he contestat,

i que les infraestructures de laboratoris, evidentment que siguin

compartibles ho seran perquè nosaltres volem anar amb una

economia d’escala a nivell de tota la Universitat.

Bé, el Sr. Vicens Thomàs, jo crec que ha coincidit molt amb

l’anàlisi, amb l’oportunitat i amb la necessitat fins i tot de

posar-ho en marxa. Les passes que ens queden..., això el

director general ho explicaria millor que jo, però com que em

va passar una chuleta, si la trob, la faré servir. Ho diré de

memòria, en aquests moments el que tenim ja és la facultat de

medicina, que va ser creada en el consell de govern de la

Universitat, amb el suport i aprovada pel consell social. El fet

de per què una facultat de medicina? Jo diré que era un

requeriment, a més a més, aquest requeriment ens venia de la

mateixa ANECA per poder posar en marxa els estudis. I dintre

de les persones que hi havia a la Universitat per poder assumir

aquest càrrec de degà o degana, els mateixos professors de

medicina que té (...) la universitat, tothom vam coincidir que la

persona indicada per poder fer aquestes primeres passes era la

Doctora Margalida Gili, que li ho vull agrair, perquè és un

càrrec no retribuït fins que realment no hi hagi una dotació

emanada d’aquest Parlament. Per tant, fa una feina des del

convenciment que això és positiu i ja s’ha d’enfrontar amb

diferents sensibilitats dins la mateixa Universitat.

Per tant, jo en aquest moment el que pensem és que tindrem

l’informe favorable d’ANECA a principis de maig. Pensam que

hi haurà la verificació per part del consell d’universitats, que

aquest és un tràmit més senzill que no el de la verificació, que

seria juny-juliol, però que el Govern farà aquesta demanda de

places de nou ingrés a la Conferència general de política

universitària, que sembla ser que es celebrarà també el mes de

maig. Per tant, si això fos així hi hauria oferta de places de nou

ingrés el mes de maig, perquè la gent ja es pogués pre-inscriure

i l’inici de matrícules es podria fer, com pensam, el 15 de juliol.

Per tant, amb la matrícula de 15 de juliol es podria

començar el primer curs de medicina del curs 16-17 amb total

normalitat com un curs normal. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rector. Començam el torn de rèplica. Pel Grup

Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Vidal, per un temps de

cinc minuts.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Crec que ha quedat molt clara la voluntat del Grup Popular

i les respostes que ens ha donat el Sr. Rector són convincents,

estam totalment d’acord amb la seva postura. Mantenim

únicament i exclusivament la nostra reivindicació perquè sí

estam d’acord amb altres intervencions, que els hem donat tota

la raó, perquè la tenen, que hi ha hagut un dèficit de 400

milions aquest any.

Però les administracions públiques no poden produir

dèficits cada any, d’aquí la reincidència que volem un certificat

que hi ha disponibilitat econòmica, perquè si parléssim amb

aquesta lleugeresa, de no passeu pena per 6 milions, perquè se

n’han produït 400 de dèficit, al cap de 10 anys de ser així, la

comunitat autònoma s’hauria extingida econòmicament. Per

tant, no podria pagar ni capítol 1, ni molt menys capítol 2. I

parl també per experiència d’administracions de molts d’anys,

de 14, que és necessari que les administracions facin dèficit

quan no queda més remei, però és necessari fer superàvits

qualque pic, i hem de llevar tanta despesa de mota i

d’interessos al banc.

Per tant, totalment d’acord amb la facultat de medicina, vos

don les gràcies, especialment als que feis esforços de fa estona;

reconeixem que fa no 40 anys, com ha dit el senyor del PSOE,

sinó que fa 200 anys també hi havia facultat de medicina a

Mallorca, fa 200 anys que n’hi havia, n’hi pot haver i hi estam

d’acord, però sempre reincidirem en el fet que per aquest gen

de bons balears i concretament de bons mallorquins en tenir els

doblers llavors ho podem fer, en saber on són hi estam d’acord,

però per la resta, ja ho saben, el mateix govern sap que estam

a disposició seva pel que ens hagi de menester, i desitjam que

aquest dia 15 de maig es puguin matricular o puguin fer la

solAlicitud molts d’alumnes de les Illes Balears i que

aconsegueixin plaça molts d’alumnes de les Illes Balears.

Enhorabona.
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EL SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES

BALEARS (Llorenç Huguet i Rotger):

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vidal. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula la Sra. Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sr. President, i gràcies també al Sr. Huguet per les

respostes. Al seu equip també, que abans no ho he esmentat,

també gràcies per venir a acompanyar-lo.

Vostè ha deixat clar que efectivament al facultat de

medicina serà la més cara del campus, i hi ha xifres que jo

abans no havia donat, però que estan relacionades també amb

aquesta comparació que feia la Sra. Capellà entre altres estudis

de la universitat, que tenen situació..., els estudiants dels quals

tenen després o surten després amb una situació de possible

atur, i és el fet que els estudis..., sabem que la formació d’un

metge, entre el diner que s’ha d’invertir a la facultat de

medicina i les pràctiques hospitalàries, suposa al voltant d’uns

200.000 euros per alumne. Ja sabem per altres xifres que s’han

donat en diversos informes que tenim un superàvit d’estudiants

de medicina, de metges que surten llicenciats, de 1.000

estudiants. Això suposa 12.000 milions d’euros de pèrdues

cada any. Jo no vull parlar de rendibilitat, perquè estic

totalment d’acord que el concepte de rendibilitat quan es parla

d’educació sobra, però estam parlant de moltíssims de diners en

una situació de crisi econòmica greu que està afectant

moltíssimes famílies i que hem de tenir molta cura amb el que

feim amb els nostres diners. És a dir, no parlam d’un pressupost

qualsevol, estam parlant del fet que no només és la facultat més

cara sinó que cada estudiant costa molts de diners.

I estem parlant també... el Sr. Thomàs ha parlat de discurs

corporatiu; jo encara ni tan sols no ho havia esmentat, però com

una profecia autocomplerta ara ho esmentaré, d’aquesta

campanya de fuga de fonendoscopis, que clarament el que

denuncien és que totes aquestes inversions que es fan en una

situació de crisi econòmica reverteixen en els metges i les

metgesses d’altres països d’Europa, que és on han d’emigrar

tots aquestes metges que amb aquesta inversió tan forta en

aquesta situació tan greu econòmica que vivim acaben parant

per trobar una feina digna, i jo crec que hauríem de tenir

responsabilitat en la formació dels nostres estudiants quan

costen tants de diners.

Per altre costat no m’ha quedat clara tampoc aquesta relació

entre la facultat de medicina i la recerca, més o menys, encara

que podem debatre sobre si afavorirà o no definitivament, però

no m’ha quedat clara la relació entre innovació i canvi de

model productiu que provocarà la posada en marxa d’aquesta

facultat. Després, ara també he sabut que l’informe de

l’ANECA encara no ha arribat o no ha estat informat

favorablement, i que tindrem notícia d’això a principi del mes

de maig; jo li volia demanar també si teníem una resposta

definitiva i ja l’ha donada, idò ja no demanaré; ara tinc la

resposta: fins a principis del mes de maig no sabem si ANECA

ha donat o no el vistiplau a aquest projecte de facultat de

medicina.

Finalment volia dir que..., només una apreciació perquè crec

que és important que es faci, també. Jo crec que aquest

argument de l’equitat i de la igualtat d’oportunitats, el fet que

es compari la nostra comunitat autònoma amb altres que tenen

dues facultats com Canàries, Múrcia o Aragó, és un argument

que ens pot donar una lògica perversa, que és la mateixa lògica

per la qual s’han posat en marxa altres projectes que no eren

necessaris per a les majories socials i que han tengut finalment

uns costos inassolibles per a les diverses comunitats. No vull

esmentar projectes com l’aeroport de Castelló, no vull esmentar

projectes com estacions d’AVE sense trens, i no vull parlar

de..., perquè no és el mateix, perquè estam parlant d’una

qüestió diferent, però podríem tenir en compte aquest marc per

tal de dir que això de tots iguals a vegades condueix a una

lògica que no és precisament beneficiosa per a la gent que es

troba en una situació més dolenta.

I per acabar, finalment només volia fer una petita precisió

al Sr. Font, i és que el model se sosté no perquè hi hagi les

petites i mitjanes empreses, sinó perquè hi ha treballadors i

treballadores que, a vegades en situació d’explotació laboral,

sostenen aquest model que esperem que sigui de canvi

productiu. No negaré la importància que poden tenir les petites

i mitjanes empreses, però per favor no s’oblidin que darrere tot

això hi ha treballadors i treballadores. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula la Sra. Capellà.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, president. Gràcies, rector, per les explicacions. Jo

vull fer una reflexió final en la línia del que he comentat abans,

i és que a les Illes Balears hi haurà estudis de medicina, hi ha

una majoria política que hi està a favor, hi ha una majoria a la

universitat que també hi està, i la qüestió és si seran públics o

privats, i en la nostra mà està que siguin públics. Per tant des de

MÉS per Mallorca els encoratjam a continuar endavant amb

aquest objectiu, i els agraïm les hores de feina, perquè hi ha

persones que fa molts d’anys que s’hi dediquen, i a mi em

pareix inconcebible a aquestes alçades que encara estiguem

donant voltes a la justificació de l’existència d’aquesta facultat.

Entenc que se’n pot qüestionar l’oportunitat en termes

econòmics en relació amb paràmetres socials, ho puc entendre,

però hi ha tantíssims d’elements que es podrien posar a la

cistella que no entenc que sigui precisament la facultat de

medicina al pilar d’aquesta crítica. Però, bé, en altres coses

coincidim, en concret amb el Grup Parlamentari Podem, però

en aquesta tenim les nostres divergències, i esperem que amb

els anys es veurà que aquest era un projecte estratègic,

responsable, sostenible i que a més és completament justificat

que es posi en marxa aviat, perquè no crec que sigui un

projecte improvisat, això és una crítica que s’està fent i crec

que no és encertada. 
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En qualsevol cas, repetesc, enhorabona per la feina feta a

tot el seu equip de la Universitat i també a l’equip de la

conselleria i ànims, perquè és un projecte que la veritat és que

durà molta feina. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Capellà. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.

Rector i el seu equip, gràcies per les seves explicacions; volem

donar-los l’enhorabona perquè no defalleixin, tirin endavant.

Agraïm a la degana de la facultat que hagi tirat això endavant

sense cobrar més del que ja cobrava, és a dir que ho fa fins al

final. No, va bé que se sàpiga, perquè si no aquí pareix que tot

ve de l’aire del cel. Gràcies de veritat i no defalleixin.

No vull entrar en una discussió amb Podemos, però, clar, el

que no vull deixar en seu parlamentària un dia important segons

quines coses, i si una néta meva o un nét meu d’aquí a trenta

anys es polític, que m’encantaria, pugui dir “el padrí va

contestar el que tocava”; és a dir, a vegades em preocupen

segons quines postures, perquè arrib a pensar a veure si tenim

qualque espia, qualque espia, qualque espia, és a dir, i que ens

vulgui destruir una història que és una ilAlusió de molts d’anys.

I que la facultat de medicina costarà més que les altres

branques, lògicament, lògicament; sanitat és el que costa més,

també, en els pressupostos del món occidental, és que és lògic,

és de sentit comú. El sentit comú no és propietat de la

intelAlectualitat, eh?, el sentit comú és el dia a dia, és veure com

caminen les coses, i és lògic que sigui més car. 

I després a Ciutadans una altra que li volia dir és que potser

s’haurà d’ampliar, però és que serà bon senyal, que s’haurà

d’ampliar, o no s’ha ampliat el campus universitari en moltes

assignatures que s’imparteixen de segons quines branques?

I després hi ha una qüestió, com a ciutadà de Balears,

mallorquí i pobler, que els ciutadans de Balears tenim el mateix

dret que tenen altres ciutadans de l’Estat espanyol i maldament

n’hi hagi moltes a un altre lloc, aquí no n’hi ha cap, hi ha massa

gent que ha passat a vida millor, que va començar lluitant

aquest tema fa molts d’anys i no ho hem pogut tenir. Aquest

dret, que és un sentiment profund, arrelat dins la nostra terra, a

vegades quan veig parlar segons qui, sembla que té

desconeixença del que representam i som. I ho dic perquè

quedi per a sempre en aquest Parlament, el que és nostre, ens

toca d’una vegada per totes. 

Perquè el problema que tenim és un dèficit històric, com pot

ser mai que una comunitat que té 100.000 habitants menys que

nosaltres, que és de la que parlava anteriorment, amb un

alumnat molt semblant, 2.000 persones més, que segur que

qualcú li ve de la zona del sud de Salamanca, o qualcú li ve del

nord d’Huelva, o qualcú li ve de la part de Castella-La Manxa,

però són 20.000 i aquí són 18.000, pot tenir 90 milions d’euros

per aquest tema, de la universitat que li costa, i nosaltres 56 o

58? Com així, si nosaltres som 1.120.000 i som els que més

aportam de l’Estat, només podem tenir un pressupost de 4.300

milions d’euros i aquesta terra té un pressupost de 5.200

milions d’euros? Qui els ho aporta? Els treballadors i

treballadores, els empresaris, grossos o petits? No, no, l’Estat.

La falta de solidaritat amb una terra que es diu Balears, per la

qual cosa aquest hauria de ser el plantejament dels partits

polítics, que per 6 milions d’euros, quan hem fet un forat de

400 l’any passat, amb una història que garantís el futur hi

hauríem d’estar tots d’acord i no fer demagògia, baix el meu

punt de vista.

I acab amb una qüestió distinta. És a dir, jo he dit que

aquesta terra es manté a través de petites i mitjanes empreses,

treballadors, funcionaris i autònoms. I aquesta gent ha de poder

seguir fent feina. I jo dic que d’una part que era sanitat i

educació, que jo l’entenc tan productiva com és la part de petita

i mitjana empresa, perquè el coneixement l’ha de donar qualcú

i lògicament l’has de pagar.

Dit això, Sr. Huguet i el seu equip, endavant, som molts i no

ens aturaran.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula

la Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sr. Presidente. Me gustaría explicarle al Sr. Huguet

que yo no es que sea escéptica en la facultad de medicina, sino

que me sorprende mucho como este Govern nos propone un

proyecto tan importante y que requiere de una inversión tan

grande, sin hacer un plan de viabilidad económica. Yo acabo de

llegar a la política, me siento muy responsable de las decisiones

que pueda tomar para esta comunidad. Entonces yo no puedo

tomar una decisión si a mi no me presentan un plan de

viabilidad económico y un plan de cada curso, cómo va a ser,

cómo se va a distribuir, para que luego no tengamos sorpresas

de, ¡ay, pues ahora no cabemos, ahora tenemos que hacer una

inversión en la Universidad y no tenemos dinero!, y ¿cómo lo

vamos a pagar? Yo creo que eso es muy importante para

gestionar una comunidad.

Claro que estamos..., yo me imagino que la Sra. Camargo...,

claro que es muy bueno una facultad de medicina, pero no se

puede pedir una decisión responsable a unas personas, fiándote

en el radio calle, o en lo que puedes coger de una comisión, o

de un pleno. Yo creo que es muy importante ser muy serios a

la hora de gestionar los recursos, ser muy serios a la hora de

hacer un proyecto tan importante y no se nos puede pedir fe,

porque de la fe a veces no se vive.

Y nada más. Solamente me gustaría que efectivamente, en

algún momento nos dejaran caer este estudio de viabilidad

económica, nos dejaran caer... porque, claro, yo le he

comentado de dónde se van a sacar los recursos y dónde va

estar todo el curso de medicina, y usted me ha dicho: no, no,

estará en Son Espases. Pero, porque me lo diga usted no me

basta, yo necesito saber, porque yo sé también cómo funciona

la facultad de medicina y me parece que se requieren más

espacios. Entonces, si se tuviera un plan de viabilidad bien

hecho, yo diría, ah, sí, efectivamente, pues nos pondremos de
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acuerdo. Pero creo que las cosas se tienen que hacer asumiendo

responsabilidades y cuando uno asume responsabilidades está

claro que no lo hace sin ningún plan.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari Socialista té

la paraula el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sr. President. Jo el primer que voldria recordar

fent un poc d’història, és que no fa 200 anys, en el temps de

Ramon Llull ja hi havia estudis de medicina en aquesta terra i

si qualcú hi té interès, existeix un llibre editat per la Conselleria

de Salut damunt els estudis en ciències de la salut a les Illes

Balears, fet pel catedràtic Bujosa, que conta tota la història.

Conclusió, és un tema que ve de molt lluny i que és un projecte

que no surt d’un dia per altre, és veritat que s’ha hagut

d’actualitzar, però que hi ha feina ferma i seriosa feta darrera.

I clar, agafant un poc el que deia el Sr. Font, és que som a

Mallorca, no som a Madrid. Quan el rector deia 8.000 euros

any/alumne, perdoni, jo he tengut fills estudiant a Barcelona i

li puc assegurar, a no ser que no mengin, per exemple, o que

dormin al carrer, 8.000 euros a l’any no els basta ni molt

manco.

Per tant, és un projecte que nosaltres sempre hem dit que és

necessari, no es tracta d’agafar el metro i anar a la facultat, es

tracta de moltes altres coses. I jo el que m’agradaria veure és

tot allò que són valors afegits d’aquest projecte, i ho he dit

abans, la gran beneficiada és la Universitat de les Illes Balears,

perquè guanya molt amb aquest projecte, guanya molt en

competència, en fortalesa, en pressupost, etc.

Clar, quan es parla de superàvit o no de llicenciats en

medicina, avui en dia el títol de llicenciat en medicina no

serveix per a res, no serveix per ser contractat..., no, Sr.

President, no serveix per ser contractat a cap sistema sanitari

públic europeu; si no tens una especialitat no serveix. I per què

dic això? Ho dic perquè ningú no parla de llicenciats en dret,

o llicenciats en biologia, o llicenciats en química, o en

filologia; podríem parlar també de tots aquests llicenciats que

aquí o a la resta de l’Estat es graduen i que després fan feina en

el que poden i on poden.

Nosaltres estam d’acord que si totes les instàncies

educatives i universitàries han dit que hi ha d’haver 7.000

estudiants de medicina, no posam en qüestió aquesta xifra, el

que deim i el que reivindicam és el nostre bocinet de 60 places;

que qualcú potser s’ha de redistribuir les places?, ho sent molt,

no ens discriminin més, que ja en duim. I per tant..., ara

utilitzaré unes paraules que no són meves, varen ser publicades

a un diari d’aquí dia 28 de febrer, i ho escriu una alAlota, i

diu...: “Asisto a esta perspectiva atónita a cómo se intenta

boicotear su puesta en marcha por parte de cierta fuerza

política bajo el argumento de que no es una prioridad para la

ciudadanía. A mí me indigna esta afirmación y que se me

discrimine como ciudadana. ¿No es una prioridad que las

hijas e hijos de los trabajadores puedan cursar medicina con

unos gastos que puedan asumir? ¿Posibilidad de estudiar

medicina cerca de nuestro entorno de forma que nuestras

familias puedan sufragarlo?”. En aquestes preguntes que fa

una jove hi ha un bessó, perquè de fet en aquests moments

tenim aproximadament 350 persones que estudien medicina a

Espanya i a altres llocs d’Europa. 

Per tant jo, Sr. Rector, l’anim des de la modèstia que

continuï aquest projecte, que es dugui el vaixell a bon port,

perquè això ja és un repte des de fa molts d’anys, però també

és una necessitat i en aquests moments és una gran oportunitat,

i és un projecte positiu, ja ho he dit, per a la Universitat, és un

projecte positiu per al sistema sanitari de les Illes, és un

projecte bo per a la recerca i per a la ciutadania. I torn dir que

tenim la gran majoria de les instalAlacions; tenim, encara que

estigui pendent, però ja el teníem aprovat de l’any 2011, un pla

d’estudis; tenim equipaments, tenim professionals sanitaris amb

capacitat i ilAlusió; tenim la Universitat, que va votar

majoritàriament la implementació d’aquests estudis; tenim

societats científiques, sindicats, organitzacions professionals,

i tenim molts de joves de la nostra comunitat que volen tenir

aquesta oportunitat. Per tant, motius i raons, en tenim molts, i

torn repetir, és una inversió de futur, és un projecte de futur i

crec que és una necessitat sentida per molta gent des de fa

molts d’anys i que nosaltres desitjam que passi de ser un desig

a ser una realitat els propers cursos, i parlam d’estudis de

medicina públics i ara.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Thomàs. Per tancar el debat i com a

contrarèplica té la paraula el Sr. Rector.

EL SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES

BALEARS (Llorenç Huguet i Rotger):

Jo vull agrair una vegada més a tots els grups polítics, no he

de fer més intervenció, però sí que m’agradaria fer una precisió

a la Sra. Laura Camargo, i com a companys crec que ens hem

d’intercanviar bibliografia. Jo no sé d’on pot treure que la

inversió són 200.000 euros per alumne. Jo li diré que, de la

llista que he posat, per exemple a Catalunya hi ha 1.002

estudiants, això significarien 200 milions d’euros per les cinc

facultats, i això dividit per cinc serien 40 milions d’euros per

facultat; jo li puc assegurar que no n’hi ha cap d’aquestes, de

facultat de medicina, que hi destini 40 milions. Per exemple,

Extremadura, que li agrada al Sr. Font, Extremadura té una

facultat que té 360 estudiants, té 360 estudiants, i això serien 72

milions, serien..., eh? Clar, per tant no són xifres que quadrin,

o sigui, no pot ser 200.000 euros per estudiant. Evidentment si

vostè fa aquests nombres aleshores sí que li resulta no la més

cara de la universitat, li resulta que serà el doble del pressupost

de la Universitat, la qual cosa no té sentit. Per tant jo crec que

ens intercanviarem bibliografia per intentar concertar aquestes

dades, perquè hi ha una gran dispersió. 

En qualsevol cas moltes gràcies, i crec que el debat ha estat

molt positiu, estic molt content que hagin permès aquesta

presentació. He de dir que agraesc als meus companys que
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hagin aguantat aquesta intervenció aquí, però era també una

miqueta per donar suport que com a equip de direcció estem

fent feina, no defallirem des del consell social hem rebut aquest

suport, que també ha estat molt important per a la universitat,

per veure que part social i part acadèmica almanco aquest

projecte sí que el veuen estratègic per a les nostres illes.

Moltes gràcies.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Sr. President, puc prendre la paraula un segon?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Camargo. 

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Només per alAlusions i per respondre la pregunta del Sr.

Huguet, crec que per deferència hauria de respondre. És una

carta que va ser dirigida als futurs dirigents autonòmics per part

del Consell Estatal d’Estudiants de Medicina, i aquí surt

aquesta xifra. Jo no tinc cap problema a deixar-li llegir ara

mateix aquesta carta. Gràcies.

EL SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES

BALEARS (Llorenç Huguet i Rotger):

Idò li ho agrairé. 

EL SR. PRESIDENT:

Idò una vegada acabat el debat volem agrair la presència del

Sr. Llorenç Huguet, rector de la UIB, i dels seus acompanyants.

Per a aquest president ha estat un honor, crec que per a tots els

assistents, i esperam sincerament que ens honori una altra

vegada amb la seva presència.

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