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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Joana Aina Campomar substitueix Bel Busquets.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Carlos Saura substitueix Laura Camargo.

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

María José Ribas substitueix Sandra Fernández.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, Miquel Àngel Jerez substitueix
Núria Riera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. L’ordre del dia de la sessió d’avui
inclou la compareixença del rector i del vicerector
d’Investigació i Internacionalització de la Universitat de les
Illes Balears. Aquesta presidència proposa a la comissió que
ambdues compareixences es tramitin simultàniament. Algun
grup s’hi manifesta en contra? Molt bé. 

1) Compareixença del rector de la Universitat de les Illes
Balears, sol·licitada pel Grup Parlamentari Mixt (escrit
RGE núm. 5856/17), per donar explicacions sobre la venda
de falsos medicaments contra el càncer, i pel Grup
Parlamentari Podem Illes Balears (escrit RGE núm.
6062/17), per informar sobre les darreres informacions
aparegudes sobre el coneixement per part de la UIB des de
l’any 2011 de la venda del fals fàrmac contra el càncer,
anomenat Minerval.

2) Compareixença del vicerector d’Investigació i
Internacionalització de la Universitat de les Illes Balears,
sol·licitada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears
(escrit RGE núm. 6063/17), per informar sobre les darreres
informacions aparegudes sobre el coneixement per part de
la UIB des de l’any 2011 de la venda del fals fàrmac contra
el càncer, anomenat Minerval.

Idò, passam a la compareixença del rector de la Universitat
de les Illes Balears, sol·licitada mitjançant els escrits RGE
núm. 5856/17, presentat pel Grup Parlamentari Mixt,
mitjançant el qual sol·licita la compareixença del rector de la
Universitat de les Illes Balears per tal d’informar sobre la
venda de falsos medicaments contra el càncer, i RGE núm.
6062/17, presentat pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
mitjançant el qual sol·licita la compareixença del rector de la
Universitat de les Illes Balears per tal d’informar sobre el
coneixement per part de la UIB des de l’any 2011 de la venda
del fals fàrmac contra el càncer anomenat Minerval, i a la
compareixença del vicerector d’Investigació i

Internacionalització -ara sí- de la Universitat de les Illes
Balears, sol·licitada mitjançat l’escrit RGE núm. 6063/17,
presentat pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, per tal
d’informar sobre el coneixement per part de la UIB des de
l’any 2011 de la venda del fals fàrmac contra el càncer
anomenat Minerval.

Ambdues aprovades per aquesta comissió a la sessió de dia
1 de juny, d’acord amb l’article 46 del Reglament de la cambra.

Assisteixen el Sr. Llorenç Huguet i Rotger, rector de la
Universitat de les Illes Balears, i el Sr. Jaume Carot i Giné,
vicerector d’Investigació i Internacionalització de la Universitat
de les Illes Balears, acompanyats del doctor Joan Frau i Munar,
vicerector de Docència; del doctor Jordi Llabrés i Bordoy,
vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals; de la Sra.
Antònia Fullana i Puigserver, gerent; del doctor José Aurelio
Castro i Ocón, director del Departament de Biologia; del doctor
Jaume Sureda i Negre, director del Departament de Pedagogia
Aplicada i Psicologia de l’Educació, i del Sr. Jeroni Reynés i
Vives, vicesecretari general.

Té la paraula el Sr. Huguet i Rotger per tal de fer
l’exposició oral, sense limitació de temps. 

EL SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS (Llorenç Huguet i Rotger):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyories. Vull començar
dient que consider una oportunitat de poder explicar aquí, en
seu parlamentària, tots aquests temes que han sol·licitat la
nostra compareixença perquè serà una forma també de fer
avinent el que s’ha pogut fer i el que hem fet des de la
Universitat.

És cert, i ho he de dir en nom de la Universitat, que ens
agradaria tenir altres tipus de compareixences per parlar més de
temes de futur, per parlar temes de problemàtica arrelada a la
Universitat, dissenyar entre tots el que volem en el futur, però
ja que estam convocats per parlar d’aquest tema em centraré
per parlar d’aquest tema.

També vull aprofitar, una vegada més, i ho fem avinent
cada vegada que hi ha alguna compareixença, demostrar el
nostre suport i la nostra solidaritat cap a les persones, sobretot
malaltes i familiars, que varen pensar que aquest producte
podria ser un remei que podia alleujar la seva malaltia. Per
això, cap a ells la nostra solidaritat i també comprensió amb el
seu dolor.

Començaré explicant uns fets, explicaré alguns detalls de
Minerval, i després, si els sembla perquè hi hagi solució de
continuïtat, també passaré la paraula al vicerector perquè pugui
entrar una miqueta més en directe, més profundament en els
temes que feien casos de la possible venda de Minerval a la
UIB, cosa que desmentiré rotundament, i també per poder
parlar d’aquestes retirada de dues persones d’una patent i
també intentar clarificar la correspondència o no d’aquesta
patent amb el tema de Minerval. 

Bé, els fets que desencadenen tota aquesta situació actual és
que el juliol de 2015 el vicerector doctor Carot i el vicerector
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Aguiló, que avui no és aquí, vàrem visitar al director del Servei
d’Oncologia de Son Espases perquè ens havia arribat un poc la
idea que ells tenien algun testimoni que ens podria dir que
havia pagat alguns diners per intentar tenir accés a aquest
producte, que no era un medicament, però que sí
presumptament podia ajudar a alleujar el tema del càncer. 

Quan vàrem estar a Son Espases, dins el despatx de la cap
d’Oncologia, juntament amb un altre facultatiu, la persona que
presumptament o teòricament ens havia de dir o ens havia de
donar detalls sobre què s’havia produït, doncs, es va retractar,
com la mateixa cap d’Oncologia va dir públicament fins i tot en
seu judicial.

Per tant, nosaltres vàrem acomiadar la cap d’Oncologia
dient que si mai tenia una evidència d’algun d’aquests
pagaments nosaltres, com a Universitat, acudiríem a instàncies
judicials per intentar esbrinar què havia passat.

L’abril de 2016, per tant han passat pràcticament nou
mesos, la presidenta del Consell Social de la Universitat rep
una carta, ni tan sols denúncia, rep una carta de dos directors
dels instituts universitaris de recerca, l’IDISBA, efectivament
l’IDISBA, i també de l’IUNICS on adjunten precisament una
carta de la cap d’Oncologia de Son Espases adreçada al cap de
Serveis Mèdics de Son Espases dient-li que presumiblement hi
havia aquesta venda d’un possible medicament i que això podia
constituir un frau.

La presidenta del Consell Social em ve a veure, em mostra
aquesta carta, aquest escrit que adjuntava la carta que els deia
abans, i diu que si això és així segurament podria ser motiu de
delicte. Vaig cridar el vicerector d’Investigació i tots tres vàrem
dir que si realment hi havia testimonis que poguessin verificar
o poguessin avalar el que deia aquesta carta que evidentment
això havia d’anar a Fiscalia. Per tant, la presidenta del Consell
Social juntament amb el rectorat, juntament amb el rector,
prenen la decisió de fer una passa més perquè, ja he dit, la
Universitat no podia dur a terme més accions que poguessin
clarificar una o altra situació.

Vull recordar aquí que el Consell Social és un òrgan
col·legiat de la Universitat, el rector pertany al Consell Social,
la presidenta del Consell Social pertany al Consell de Govern
de la Universitat, per tant, aquí no hi ha separació d’òrgans sinó
que realment actuam conjuntament. De fet, amb una permanent
del Consell Social on la president ret comptes d’aquesta reunió
que havíem tengut amb el vicerector jo manifest aquesta
mateixa idea que si realment es pot demostrar que hi ha hagut
pagament respecte d’una cosa que no es podia vendre
segurament seria constitutiu de delicte.

Es presenta això a la policia i dia 11 d’abril, que és quan es
desencadena tot, dia 11 d’abril de 2017 es rep la nota de
premsa de la Direcció General de la Policia Nacional, del
Ministeri de l’Interior, en relació amb les diligències policials
obertes que implicaven, o que impliquen, dos professors de la
Universitat suposadament perquè feien una venda fraudulenta
d’un pseudoproducte que podia curar el càncer. 

Aquest dia 11 d’abril va ser un dia de molta pressió a la
Universitat per veure com es podia respondre a aquest tipus

d’acusacions, recordin que aquesta nota de premsa parlava de
cinc detinguts, les persones en aquell moment no estaven
detingudes, per tant, va ser un moment d’una cert desconcert.
Després, dia 12 el que sí vàrem fer és veient una miqueta com
anava tota la variant d’aquesta nota de premsa sí que vàrem
decidir actuar i separar cautelarment aquests dos professors
presumptament implicats de la seva activitat docent en base a
una cosa ben tipificada que és aquesta possible o és aquesta
alarma social que provocava una possible estafa.

Clar, aquí es varen mesclar dos temes, un és aquesta
presumpte estafa i l’altre és el tema del Minerval i els
qualificatius que també deia la presidenta sobre aquest fals
producte, el que sigui, no?

Faré una miqueta el relat, després el vicerector entrarà un
poc més en detall de què és el Minerval. Doncs, el Minerval és
la presentació farmacèutica d’un àcid, que és l’àcid 2
hydroxyloeic i que d’alguna manera aquesta molècula, aquest
producte va ser declarat medicament orfe el dia 27 d’octubre
del 2011. Què vol dir medicament orfe? Jo pel que he pogut
aprendre, perquè no som del ram de la salut, és que acaba sent
un medicament que només pot tenir efectes damunt malalties
rares, o malalties amb unes característiques especials, per tant,
que això no acaba tenint interès des del punt de vista
d’explotació farmacològica. Per tant, queda una mica com això,
com a medicament orfe. Per tant, d’alguna manera ja és una
primera manifestació d’un cert, o d’un possible cert interès.

Des del 2013 al 2016 es va dur a terme un estudi clínic
sobre el Minerval, on intervenien tres hospitals espanyols, un
d’ells el Vall d’Hebron de Barcelona, que m’hi referiré un
poquet més tard i després també dos hospitals britànics. Les
dades que van obtenint són públiques, es poden consultar a
internet i d’alguna manera també s’han fet ressò que el passat
dia 5 de juny la cap d’oncologia del Vall d’Hebron va presentar
aquests resultats en un congrés de Chicago, on els metges, no
sé amb la validesa ja farmacològica pugui significar, doncs van
considerar que el Minerval és una alternativa terapèutica, deien
ells, “esperançadora per a certs tipus de càncer, especialment
els gliomes. I dir que aquest estudi s’ha realitzat baix els
estàndards de la Good Clinical Practice, per tant, uns
experiments totalment regulats. També hem de dir que el
Minerval mai no ha estat sintetitzat a la Universitat. La
Universitat no té instruments suficientment potents com per
poder fer la síntesi d’aquesta molècula.

Hem de dir des del punt de vista, i això també ho hem
mantingut, des del punt de vista de la Universitat, que els
resultats de les investigacions que donen lloc a la patent del
Minerval i també d’altres estudis subsegüents, han estat
publicats a revistes internacionals i que d’alguna forma són
revistes amb una certa qualitat, perquè són revistes que en diem
indexades per parells. Per tant, que donen validesa als resultats
que es presenten, sense que a dia d’avui cap d’aquestes
publicacions no hagi estat refutada. 

També dir que les investigacions que emanen en el
Minerval, són investigacions que tenen finançament bàsicament
del MINECO, del ministeri a nivell de l’Estat espanyol, que
s’obtenen via competitiva, dintre dels plans de ciència i
tecnologia espanyol. Per tant, els seus projectes han estat
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projectes avaluats per tercers, avaluats fora de la mateixa
Universitat i que els que valoren, els valoradors realment són
experts en la matèria a la qual es presenta el projecte. I
finalment si es dóna un finançament a aquest tipus de projectes,
sempre es fa en base científica, o amb la base científica per la
qual avalen l’objectiu del projecte.

Clar, per ara el Minerval, que és aquest producte que és a
base d’una patent de la Universitat, com a tal, és un producte
que en aquest moment està en experimentació clínica. Tothom
sap que l’experimentació clínica és molt difícil d’assolir i
finalment acabar sent un medicament, perquè són moltes les
passes que s’han de fer, però cada vegada les passes són més
exigents i cada vegada hi ha més possibilitats de què acabi sent
un medicament.

Per tant, diguem-ho així, aquesta molècula Minerval la
Universitat la va llicenciar amb una empresa, que és
Lipopharma, que també ha sortit una miqueta en tota aquesta
literatura que s’ha produït, no? Lipopharma és una empresa que
no és un spin-off, és una empresa que va sortir de resultats
d’investigació de la Universitat. Però perquè fos un spin-off la
Universitat hauria de tenir capital dins del capital social
d’aquesta empresa i no n’hi té. Si tingués capital en el capital
social, evidentment formaria part del consell d’administració i
evidentment tindria també la part de responsabilitat que és el
que pugui tocar a Lipopharma. Per tant, jo voldria deixar clar
que no és un spin-off de la Universitat, això és una empresa
sorgida de resultats de recerca de la Universitat. Per tant, la
UIB cedeix aquest patent a Lipopharma i Lipopharma és
l’empresa que en tot cas en fa l’explotació exclusiva. I en tot
cas si s’hagués fet una explotació mal feta, evidentment la
Universitat també se sentiria com a perjudicada precisament
per aquesta llicència que n’havia fet de la patent.

Per tant, nosaltres hem fet feina sempre en base a la
presumpció d’innocència, perquè finalment això és la clau del
nostre ordenament jurídic. I les investigacions que en aquest
moment s’estan duent a terme, es centren en una possible
comercialització d’un o diversos productes per part de persones
que actuaven al marge de la UIB, presumptament. Per tant,
nosaltres el que pensam és que en aquest moment hem de
deixar que segueixi el curs judicial i en cada cas, que la
Universitat ha d’actuar en cada moment de manera, d’acord
amb el que es vagi resolent.

Feta una miqueta aquesta entrada, si el vicerector volgués,
podria entrar sobre aquests rumors de venda de Minerval de la
UIB i també sobre les denúncies d’una investigadora.

EL SR. VICERECTOR D’INVESTIGACIÓ I
INTERNACIONALITZACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE
LES ILLES BALEARS (Jaume Carot i Giné):

Moltes gràcies. Molt bona tarda a tothom. Subscric per
començar les paraules del rector, en el sentit d’agrair aquesta
compareixença, que ens dóna l’oportunitat de dir clarament les
coses davant del màxim òrgan de representació ciutadana i
també en el sentit del suport i la solidaritat amb aquelles
persones que s’hagin pogut sentir enganyades. 

Bé, el rector ha fet una exposició dels fets, en la meva
manera de veure, més rellevant. Jo voldria per situar les coses,
separar molt clarament allò científic de les actuacions
possiblement constitutives de delicte. Si s’ha fet alguna cosa
mal feta, això els jutges ho han de determinar, però pel que fa
a l’aspecte científic, com ha explicat el rector, doncs la patent
del Minerval per a usos com a medicament és del 2000 i hi ha
una altra patent de la mateixa molècula, -perdó, no del
Minerval, de l’àcid 2 hydroxyloeic- hi ha una altra patent de
l’any 2003 per a usos alimentaris, com a suplement alimentari,
d’acord?

Totes aquestes patents estan basades en recerca que ha estat
publicada en revistes, arbitrades per parts, revistes
internacionals, l’arbitratge per parts suposa que, en el cas
d’aquestes revistes, com a mínim dues o de vegades tres
persones, àrbitres, que són desconeguts pels autors de l’article,
doncs s’ho miren de l’indret i de l’inrevés, i si està bé, doncs et
diuen es pot publicar. En cap moment no hi ha hagut cap
refutació per part de la comunitat científica internacional de cap
d’aquestes publicacions, mai.

També he de reblar el clau pel que fa a la consecució de
projectes en convocatòries competitives del Ministeri
d’Economia i Competitivitat i també de la Comunitat Europea
i d’altres organismes finançadors. Els investigadors en qüestió
vénen sistemàticament aconseguint finançament per via
competitiva en aquestes convocatòries. I els asseguro que la
taxa d’èxit és prou baixa.

Dit tot això, passem, si els sembla, a les qüestions que fan
referència als rumors sobre la venda d’aquesta substància a la
UIB. Jo personalment me’n vaig assabentar per primera vegada
el 2011 a través d’una conversa amb la rectora Montserrat
Cases, una conversa privada, que hi havia hagut una denúncia,
mai formalitzada per escrit, d’una persona de la UIB, del
personal de la UIB, doncs que deia que havia vist, o havia
sentit que es venien, s’intercanviaven diners a canvi d’alguna
cosa. Aquesta persona mai no va voler posar les coses per escrit
i la rectora li va dir que si ella no tenia una denúncia per escrit
i no tenia proves, doncs difícilment amb això podrien anar a la
policia.

En els 4 anys que fa que ocup el Vicerectorat d’Investigació
només he sentit parlar una vegada i a una persona dels rumors
aquests de venda a la Universitat, etc., normalment anaven
acompanyats de rumors que es fabricava... és fals, a la UIB no
tenim capacitat de sintetitzar aquesta molècula, se sintetitzava
primer als Estats Units i després a Alacant, i aquesta persona
que em va venir a veure és una de les investigadores que va
voler sortir a la patent, doncs, no era el motiu principal pel qual
venia a veure’m, m’ho va dir de passada i en tot moment ella va
admetre que ella no ho havia vist, que ella simplement sabia
que algú havia dit que algú havia sentit.

Pel que fa a les denúncies... bé, pel que fa a què va fer la
Universitat en tot això, com vostès saben, perquè els mitjans de
comunicació ho han publicat, l’any 2012, desembre del 2012
la rectora Montserrat Casas va ordenar un tràmit d’informació
reservada, un expedient informatiu sobre tot això. Aquest
expedient es va tancar de facto el desembre de 2014 i els puc
llegir literalment el que diu l’instructor del cas, diu: “De la resta
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de declaracions no es pot demostrar que Minerval s’hagi
dispensat a la UIB”, d’acord? Molt bé.

De les denúncies que una investigadora fa o ve a fer a la
UIB. Bé, vegem, això... em permetran que ho llegeixi perquè
hi ha dates i no voldria equivocar-me. Dia 16 de maig de 2014,
la investigadora en qüestió dóna registre d’entrada a la UIB a
dos escrits diferents adreçats al vicerector d’Innovació i
Transferència, aleshores, el meu company doctor Jordi Llabrés
i a mi mateix, i en aquests dos escrits..., en un d’ells demana
que informem sobre l’estat d’unes patents de les quals ella
n’era coinventora, juntament amb el doctor Pablo Escribá i crec
que el doctor Xavier Busquets i demana això, informació i
demana cobrar la part que li pertoca. Això era un dels escrits.

En l’altre escrit demana, juntament amb una altra
investigadora, la doctora Silvia Terés, de sortir d’aquella patent
i les raons que addueix és que aquella patent se sustenta en una
sèrie de proves algunes de les quals ella no sap d’on surten,
alguns resultats de les quals ella no sap d’on surten, i així ho
manifesta, diu: “ignoro d’on surten i això no s’ha obtingut a la
UIB i...” això, una part dels resultats, no tots els resultats, sinó
una part, d’acord?

Què fa la UIB davant això? Doncs, davant això, d’una
banda, assegura que la informació que ella ha demanat i el
cobrament de la part que li pertoca d’aquelles patents li arribi
i així es fa i, d’altra banda, la treu a ella i a les persones que ho
demanaven, les treu de coinventores d’aquella altra patent,
d’acord? Això era el que demanaven per escrit i això és el que
es va fer.

Posteriorment aquesta investigadora em va venir a veure i
parlant verbalment em va dir que ella sospitava que aquests
resultats que donaven suport a aquella patent, doncs..., havien
estat inventats, d’acord?

Arribats a aquest punt i abans de dir què és el que vaig fer,
vull deixar clara una cosa i crec que és una distinció molt
important i és que, mirin, la patent del Minerval o del àcid 2
hidroxioleic de 2001 és la que dóna lloc a la declaració com a
medicament orfe de l’Agència Europea del Medicament al
2011 i és la que provoca l’inici de l’estudi clínic, aquest al qual
s’ha referit el rector, que ha durat de 2013 a 2016 els resultats
del qual han estat presentats ara al 2017, molt bé.

La patent a què es refereix aquesta investigadora, la patent
de la qual volia sortir i se’n surt, la patent de la qual sospita que
han estat alterades les dades o algunes dades és una patent del
2011, no tenen res a veure, no poden tenir res a veure, són
coses diferents. És a dir, la venda del Minerval, si és que s’ha
produït i això seran els jutges que ho diguin, és una cosa que té
a veure amb una patent de 2001, les acusacions o les sospites
d’aquesta investigadora es refereixen a una patent de 2011,
d’acord? Les altres patents en les quals elles es volia mantenir
i s’ha mantingut són danys intermedis, bé. Crec que això és
molt important deixar-ho clar.

Pel que fa a què vaig fer jo en sentir aquestes sospites,
doncs vaig actuar en dues línies diferents: la primera, va ser
parlar amb l’investigador en qüestió, el vaig citar, no li vaig dir
el perquè, no hi havia res enlaire en aquells moments i li vaig

dir: “mira, m’han dit que com a documentació en suport
d’aquesta patent hi ha dades que no s’han obtingut aquí i que
hi ha línies cel·lulars que no s’han treballat, que no han estat
mai als laboratoris de la UIB”; ell em va contestar ràpidament,
em va dir: “efectivament, aquestes dades no s’han obtingut a la
UIB i aquestes línies cel·lulars no s’han tingut mai aquí”, diu:
“això són uns estudis que jo vaig comanar a un laboratori” i em
va donar el nom, el nom del responsable (...).

Jo vaig comprovar que aquest laboratori existia i es
dedicava a fer aquesta mena de coses i efectivament això, fins
allà on jo puc dir és correcte i també fins allà on jo me n’he
assabentat, preguntant perquè no soc de l’àmbit biosanitari, és
una pràctica comuna en estudis d’aquests tipus, que els estudis
de vegades es fraccionen entre diferents laboratoris perquè un
mateix laboratori no té capacitat de treballar en totes les línies
alhora.

Paral·lelament a això vaig demanar consell a diverses
persones de l’àmbit bio, investigadors de la mateixa UIB i de
fora de la UIB, alguns d’ells concretament algun vicerector
d’Investigació, i els vaig demanar què es podia fer per tal
d’esbrinar si un resultat havia estat falsejat o inventat o alguna
cosa d’aquestes. 

Em varen contestar les dues coses que jo ja sabia, però volia
sentir-ho de boca d’algú més expert que jo i la primera és que
això és molt difícil, normalment el que passa, la ciència és una
activitat autoregulada en el sentit que doncs si un grup
d’investigació fa feina damunt els resultats obtinguts per un
altre grup d’investigació -això és el que passa habitualment-,
diu, i hi ha alguna cosa que no quadra, hi ha alguna
incoherència doncs hi ha una refutació, aquí o hi ha hagut algun
error o hi ha hagut alguna cosa que no està bé, d’acord?, això
és una cosa; i l’altra, varen dir: “bé, i si un volgués podria
muntar un tribunal d’experts extern i demanar... tota la
documentació a tots els laboratoris implicats”.

Insisteixo, a tot això, que no hi ha cap denúncia per escrit
que aquestes dades s’hagin falsejat, aquesta denúncia no
existeix. L’única cosa que hi ha per escrit i signada és: “jo no
sé d’on surten aquestes dades experimentals”.

Bé, això és el que vaig fer, el que va fer la UIB, doncs..., i
ho saben, a tot això hi havia en marxa la... la investigació que
havia ordenat la rectora Casas i, bé, jo vaig fer això en paral·lel
i bé, i aquest és l’estat de les coses pel que fa a totes aquestes
informacions que jo els puc dir en aquests moments.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Moltes gràcies, Sr. Carot, per
les seves explicacions. Procedeix ara la suspensió de la sessió
per un temps màxim de 45 minuts per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions per la qual cosa es demana als portaveus si volen
una suspensió de la sessió o si podem continuar. Podem
continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. Pel Grup
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Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Olga
Ballester, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. En primer lugar, dar las gracias al
rector Sr. Llorenç Huguet por su comparecencia aquí y al
vicerector de Investigación, el Sr. Jaume Carot

Queremos expresar también nuestra tristeza, mezclada con
indignación, sinceramente, que creo que es el sentir de muchos
ciudadanos, por este caso tan dilatado en el tiempo y que ha
supuesto, pues, a muchas familias de enfermos de cáncer haber
caído en esta estafa. Y en segundo lugar, por lo que ha supuesto
para el prestigio de la Universidad de las Islas Baleares. Según
la nota de prensa del Cuerpo de Policía Nacional, ha habido
más de una decena de denuncias a partir de la investigación de
este hecho, denuncias de personas que han comentado que les
ha sido administrado este producto a cambio de dinero, y creo
que esto es lo que se está investigando y está judicializado para
ver si hay delito.

En todo caso, espero que ustedes, como responsables
máximos de la Universidad, pues nos expliquen cómo se ha
podido llegar a esta situación. En primer lugar, como ya han
dicho ustedes, el Minerval es una patente de la Universidad
desde el año 2001, es un producto que se investiga en los
laboratorios de la Universidad y dio lugar a dos tesis
doctorales. El Minerval también se investiga en una empresa
derivada de la Universidad, Lipopharma, que fue creada por
dos investigadores de la Universidad y profesores de la
Universidad; es una patente licenciada en Lipopharma que la
UIB factura con ella y factura a través de la Fundación
Universidad Empresa, una fundación de la Universidad
dependiente del vicerectorado de Innovación, es decir,
dependiente directamente de su equipo de dirección. 

A mí me gustaría preguntarle, tras lo que he expuesto, al Sr.
Huguet y al Sr. Carot si se sienten como responsables de la
Universidad, como máximos responsables de la Universidad,
y que el Sr. Rector es la máxima autoridad del Consejo de
Dirección, órgano del que dependen los cinco comités de
control de ética en la investigación, si se sienten ustedes
responsables de que se haya llegado a esta situación. A mí me
gustaría preguntarles si creen ustedes que tenían alguna
responsabilidad como rector o como vicerector de
Investigación para que esto no hubiera ocurrido.

La siguiente pregunta, también se la dirijo a los dos, al Sr.
Huguet y al Sr. Carot. Minerval es un compuesto que se lleva
estudiando desde el año 2000 y hoy, en 2017, ha concluido
básicamente la primera fase de investigación, que consiste en
la experimentación en placas de laboratorio y en efectos de
animales, y todavía quedan dos fases para completar la
experimentación de este producto, y saber si sirve como
curativo del cáncer. La segunda fase analiza la actividad real
del medicamento sobre humanos, y la tercera establece
comparativos con otros fármacos, si el fármaco iguala o
mejora, pues, a otros medicamentos sigue adelante y si no,
pues, no es autorizado.

Como vemos, esta sustancia se encuentra en sus fases
iniciales de experimentación, la primera fase ha durado veinte
años, y así han explicado todos los investigadores que se han
consultado y que trabajan ahora con el Minerval. Tras veinte
años de investigación en la fase uno, ahora empieza la fase dos,
donde esta sustancia sólo se puede administrar a pacientes bajo
supervisión médica, y dentro del marco de realización de
ensayos clínicos, tal como se está haciendo en los centros
hospitalarios de Cataluña, del País Vasco e Inglaterra, un rigor
científico y controles exhaustivos. Pero se ve que aquí, en la
Universidad de las Islas Baleares, ha sido diferente, el rigor que
conlleva la investigación en otros centros no ha existido y la
sociedad se pregunta por qué, ¿por qué aquí se ha administrado
de manera descontrolada fuera de ensayos clínicos, porque así
lo denuncian víctimas de esta estafa? Es el único hecho real que
hay, personas que dicen que se les ha administrado a cambio de
dinero. Fuera de todo control médico, con el agravante de que
se administraba, como ya he dicho, a cambio de dinero a
pacientes enfermos de cáncer. 

Esto son hechos, son hechos relatados por familiares y estos
hechos son los que se juzgan a ver si son constitutivos de
delicto o no, pero son hechos. 

En diferentes publicaciones los grupos de investigación que
ahora empiezan estos ensayos clínicos no daban crédito a lo
ocurrido en la Universidad de Baleares, con respecto al mal uso
de este producto todavía en fases iniciales de investigación. No
se explica esa administración fuera de ensayos clínicos y a
cambio de dinero.

Sr. Huguet y Sr. Carot, ¿por qué ha podido pasar esto en la
Universidad? ¿Por qué han fallado absolutamente todos los
organismos de control de los que ustedes son responsables?
Eso se lo tendrían que explicar a los ciudadanos. 

Yo creo que ustedes también se habrán hecho esta pregunta,
y si no se la deberían haber hecho, y creo también que ha
pasado suficiente tiempo como para que hayan hecho una
valoración. A mí me gustaría que nos explicara las
conclusiones de esa valoración de por qué han fallado todos
estos mecanismos de control, que creo que aquí es lo
importante y es para lo que venimos, para que esto no vuelva
a ocurrir. Por lo tanto, me gustaría saber esa valoración que han
hecho ustedes de por qué desde 2000 o 2011, que ustedes dicen
que había rumores, hasta ahora han fallado los mecanismos de
control, y me gustaría saber las conclusiones de esa valoración.

Ustedes comentan que desde 2011 tenían rumores de lo que
estaba ocurriendo, a mí me gustaría saber si eran rumores que
provenían de la rectora Casas de denuncias ¿cuan importante ha
de ser un rumor para que se muevan los mecanismos de
control? Me gustaría saberlo. 

Y hablando de rumores, también me gustaría hablar de
hechos porque, según... en 2000 según las informaciones en
2013, en la anterior legislatura, a través de la Dirección
General de Farmacia, se insta a Lipopharma a retirar una
publicidad del Minerval que era engañosa. A mí me gustaría
saber si, sabiendo de estos rumores y sabiendo de este hecho si
este hecho del control de la Dirección General de Farmacia a
usted también se lo califican como un rumor para no
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movilizarse. Me gustaría preguntarle si el Sr. Rector y el Sr.
Vicerector en 2013 se reunieron con el conseller de Sanidad y
el director general de Farmacia a instancia de estas dos
personas sobre este tema que preocupaba tanto a la conselleria.
Me gustaría saber qué se habló en esa reunión y qué medidas
y qué actuaciones se pusieron en marcha acerca de la
investigación del Minerval por lo que había ocurrido.

También me gustaría comentar otro hecho que creo que es
el que a todos nos ha llamado más la atención que es cuando en
julio de 2015 la jefa de Oncología de Son Espases, la doctora
Sefa Terrassa, escribió al Sr. Rector una carta, una carta de
denuncia. A mi me gustaría saber...

EL SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS (Llorenç Huguet i Rotger):

Perdón, perdón. Nunca ha escrito una carta al Sr. Rector. 

(Remor de veus)

Es falso. 

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Bueno, en principio, dijo en una entrevista que esa carta la
había enviado a la Universidad, al Sr. Rector. Si acaso ya me
contestará usted después lo que ha ocurrido. 

A mí me gustaría saber si una denuncia o un escrito de la
doctora, de la jefa de Oncología de Son Espases, también a
usted, usted lo califica como un rumor, si nos podría entonces
explicar el contenido de esta carta. También, tras esta carta, que
en principio la doctora Sefa Terrassa dice que envió a la
Universidad, si creen ustedes que tanto el rector como el
vicerector se comportaron acorde a como la jefa del servicio
del USE esperaba de los máximos responsables de la
Universidad.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ballester, ha d’acabar.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí. Bueno, lo cierto es que tuvieron, han comentado que
tuvieron una entrevista con la doctora Sefa Terrassa y... le
pidieron a ver si podían entrevistarse con la persona enferma de
cáncer que le había contado a la doctora Sefa Terrassa el
enunciado de su carta, usted lo ha dicho, me parece, en la
intervención, y que esta persona me parece que no llegó a
responder.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ballester, ha d’acabar.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, sí, lo cierto es que ante la inacción de la Universidad -
parece ser, porque en realidad hasta el momento no había
ocurrido nada- un año más tarde, en 2016 y por otras vías llega

a manos de la Sra. Francisca Mas, la presidenta del Consell
Social, un órgano autónomo de control de la institución, esta
información y sin embargo no dudó en poner el caso en manos
de la Fiscalía, que acabó con un contundente informe del
Cuerpo de Polícia Nacional que ahora se está juzgando. 

Entonces, yo me pregunto: llama la atención que durante
tantos años haya habido esta inacción e incluso con un mismo
hecho que es (...)...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ballester, el temps s’ha acabat...

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

...un escrito... un momentito, un escrito de la Sra. Sefa
Terrassa...

LA SRA. PRESIDENTA:

...donarem pas als següents diputats...

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

...Xisca Mas haya actuado de manera resolutiva enseguida...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

...y el vicerector...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears
té la paraula el diputat Carlos Saura, per un temps màxim de
deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot volia donar
les gràcies al Sr. Rector i al Sr. Vicerector per la seva presència
en aquesta comissió i volia també felicitar la Universitat de les
Illes Balears pel Princesa d'Astúries a l’estudi d’ones
gravitacionals al qual va participar la Universitat de les Illes.

Estic content i crec que era necessari que aquesta
compareixença es fes abans de l’estiu i no després, era una
qüestió urgent i la ciutadania necessitava respostes sobre un cas
que no ha estat gens agradable per a gaire gent. Nosaltres, els
grups parlamentaris, també necessitàvem explicacions sobre el
que ha passat amb el cas Minerval, per saber detectar què ha
fallat, què s’ha fet i què no s’ha fet i si s’han pres totes les
mesures necessàries per part de la Universitat i les iniciatives
necessàries per part seva també, com els seus màxims
representants.

També volia dir que a nosaltres, Sr. Rector, també ens
agradaria fer un altre tipus de compareixences, ens agradaria

 



838 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 53 / 15 de juny de 2017 

convocar aquí al rector per parlar d’altres coses, però també he
de dir que aquesta compareixença no té altre objectiu que el de
la defensa de la Universitat i del seu bon nom, que pensam que
tan important és com a institució a la nostra comunitat, perquè
nosaltres tenim l’opinió que la Universitat de les Illes Balears
sofreix un replegament sobre ella mateixa i que l’autonomia
universitària no pot ser mai antònim de democràcia i
transparència.

Creiem que, com a institució pública i com a generadora i
transmissora de coneixement que ha de revertir a la societat, la
Universitat no pot permetre que torni a passar una cosa tan greu
com aquesta i és per aquesta raó que vàrem demanar les seves
compareixences com a màximes autoritats de la Universitat i
del cas que ens ocupa. Ens preocupa que la Universitat
s’allunyi de la societat o que s’hagi aprofitat de la societat per
fer negocis obscurs. 

Pensam en aquest sentit des del nostre grup parlamentari
que alguns voldrien una universitat a l’ombra on no arribi la
llum i on es pugui fer qualsevol cosa.

I sospitam que el cas Minerval possiblement no és la punta
del iceberg. El cas Minerval sembla més aviat el mètode, el
modus operandi i la forma de funcionament actual d’aquesta
universitat on des de fa un temps davant determinats fets les
autoritats universitàries es posen de perfil i deixen fer als seus
sense vetllar d’aquesta manera per les necessàries supervisions
sobre les investigacions i en aquest cas el negoci fet amb la
venda d’un fals medicament.

Fa poc deia Mariano Rajoy, el Sr. President de l’Estat, en
un dels seus moments en què semiinconscientment aflora la
veritat d’allò que el president pensa que hay que saber mirar
hacia otro lado cuando hay que hacerlo. Crec que aquesta
compareixença, Sr. Huguet, Sr. Carot, és una oportunitat per a
vostès per demostrar a la ciutadania i a aquest parlament que no
han mirat cap a un altre costat.

Volia començar amb aquesta imatge que sembla molt
còmica, és el Sr. Escribá, va aparèixer a El Mundo i deia que el
Minerval es un hito en el mundo de la oncologia; aquí apareix
amb una aurèola de molècules d’àcid 2-hidroxioleic que sembla
anticipar alguna cosa, deia Marx que la història es repeteix
sempre dues vegades, primer com a tragèdia i després com a
farsa, en aquest cas a l’inrevés: la imatge còmica és el reflex
d’una farsa que es convertirà en tragèdia per a moltes famílies.

El Sr. Escribá, com a cofundador de l’empresa Lipopharma
i investigador de biomedicina molecular de la UIB, deia al
2011 en aquest retall que acab de mostrar que les primeres
proves en humans començarien el 2012 i que al 2014 estaria al
mercat. Supòs que tan el rector com el Sr. Vicerector saben de
la complexitat del tractament del càncer i més dels gliomes,
tumors cerebrals molt difícils de detectar si no estan en una part
molt superficial del cervell, i supòs que tant el rector com el
vicerector saben que un medicament com aquest hauria d’haver
tingut qualque control, essent la UIB coautora de la patent, no
es pot eximir de la responsabilitat que té la Universitat de les
Illes Balears, igual que perquè... dir que és un spin-off o no és
un spin-off, això no és excusa per dir... bé, que no s’havien fet
els controls pertinents i per estar orgullós d’això.

A l’any 2002 el Sr. Escribá exhibia una sèrie de resultats
que ell qualificava d’exitosos a partir d’experiments en humans,
que semblava que ja es feien a l’any 2000, aquí hi ha una
imatge de cervells humans, són imatges de.... posar que són
d’octubre de 2000 fins a desembre de 2001 i ens preocupen les
dues conclusions a les quals podem arribar amb aquesta imatge.
Voldríem saber si es feien experiments en humans i si no es
feien què passava, si s’estava mentint o inventant proves per tal
de treure aquest medicament.

A partir d’aquesta suposades proves es va culminar amb la
fundació de l’empresa Lipopharma i ens agradaria saber quin
control tenia la Universitat sobre els experiments que feia
aquest doctor, com he dit en aquesta universitat.., a més en
humans o si es feien o no. S’estaven fent realment o se’ls
inventava per enganar la gent i guanyar doblers? Crec que les
dues coses serien molt greus.

Anant un poc més prop en el temps, abans de la visita de
l’ara reina emèrita a l’agost del 2014 a la UIB per conèixer els
resultats del doctor Escribá i el doctor Busquets en la lluita
contra l’Alzheimer, aquests investigadors varen afirmar a un
mitjà de comunicació, al Diario de Mallorca que estaven
provant aquest medicament en humans, aquesta notícia va sortir
al Diario de Mallorca, a Ultima Hora, però després el
comunicat que treu la UIB no parla d’experiments en humans.

A nosaltres ens preocupa si hi pot haver més minervals a la
Universitat, si el cas Minerval no és l’únic preocupant de la
Universitat, per què surt primer que es fan experiments en
humans i després quan es fa el comunicat per part de la UIB no
es diu això.

Vostè, Sr. Carot, sap el que costa arribar a patentar un
medicament i m’agradaria saber quina és la relació de la UIB
amb la patent de Minerval.

I aquí toca parlar d’un fet greu, s’ha parlat abans de
nombrosos avisos que es produïa alguna cosa que no era
normal i al maig del 2014 dues persones que eren coinventores
d’una patent es varen voler desvincular d’aquesta, de l’equip,
precisament, que també tenia persones que havien participat en
el tema del Minerval. 

Com ha dit la portaveu de Ciudadanos, com és possible que
no fessin res i que no investiguessin quan dues persones es
volen desvincular d’una patent? Això no m’ho puc explicar i el
nostre grup parlamentari no ho entén, i si ja es produïen rumors
tan intensos com els que es produïen no entenem com no es va
fer res.

Per una altra banda, vostè ha parlat d’una reunió a l’agost
de 2015 a Son Espases i fins al maig, el 5 de maig de 2016,
quan es va produir la reunió del Consell Social, què es va fer
fins llavors? Perquè ja se sabia qualque cosa i no es va
investigar i no es van posar tots els mitjans a l’abast, per saber
què estava passant. De fet, a l’acta es diu literalment..., es diuen
aquestes paraules que ara llegiré: “Per altra banda, la presidenta
comenta que va rebre una carta signada pel Sr. Miquel Fiol i el
Sr. Fèlix Grases, a la qual adjuntaven una carta de la Sra.
Josefa Terrassa Pons, cap d’oncologia de Son Espases, que
afirmava que personal no facultatiu de la UIB, proporcionava
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substàncies encara no aprovades, a pacients amb tumors
cerebrals i a canvi d’aportacions econòmiques.” A això, vostè
Sr. Rector va dir, va intervenir per dir que coneixia aquest fet,
però que mai no s’han aportat proves que acreditin que aquests
fets són reals i que seria delicte si realment algú ha pagat per
fer aquestes proves. A què es refereix exactament amb aquesta
afirmació? Creu que no era suficient amb el que s’estava dient
com per no investigar Sr. Huguet?

També a un comunicat de la UIB es va dir que totes les
publicacions en premsa que varen anar apareixent, es va dir que
la UIB havia fet arribar a la Fiscalia l’abril del 2016 les
informacions que tenia. Però va ser la Sra. Xesca Mas la que va
donar a conèixer el que estava passant en el cas Minerval. Li
volia demanar Sr. Huguet per què no va ser vostè el que va
enviar a Fiscalia aquestes informacions i per què va haver de
ser la Sra. Xesca Mas la que hi va anar finalment?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Saura, hauria d’anar acabant.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Sí acab molt ràpid. No considera que la seva missió era
posar en marxa tots els mecanismes perquè s’investigués
aquesta situació, Sr. Huguet?

Després una pregunta molt ràpida al Sr. Vicerector Carot,
sé que es va enviar un e-mail, arran de totes les publicacions a
diversos investigadors, per demanar idees sobre què fer davant
el que passava. Pensa vostè que és això el que s’espera d’un
vicerector? No hauria d’haver pres vostè alguna decisió en
aquest sentit?

I res més. Després continuaré amb més preguntes que tinc.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Juan Manuel Lafuente, per un temps màxim
de deu minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc agrair al Sr. Rector
i al Sr. Vicerector la seva presència, igual que al seu equip que
els acompanyen avui. I bé, per la nostra part manifestar que
pensam que és positiva qualsevol informació que es pugui
donar sobre aquest tema, la transparència, la informació, donar
les dades que es puguin donar en aquesta qüestió que ha sortit
en els mitjans de comunicació, que té la seva transcendència
social, pensam que és positiu per al bé de la Universitat, per al
bé de la nostra societat, per al bé del conjunt de la comunitat de
les Illes Balears. I per tant, li agraïm les seves explicacions.

Però també manifestar que és un tema que està sub iudice,
hi ha una investigació judicial i que aquí som a una comissió
del Parlament de les Illes Balears, no a un tribunal, per tant, és
un àmbit totalment diferent, on es demana només la informació

que es pugui donar sobre aquesta qüestió, però que no som
ningú per entrar a valorar i també hem de respectar un dels
principis fonamentals de la declaració dels drets humans, que
és el principi de presumpció d’innocència, que és una qüestió
que ningú no pot ser jutjat sense un judici just.

Per tant, crec que s’han posat damunt la taula una sèrie de
qüestions, crec que s’ha fet una explicació per part dels diputats
que havien demanat la seva compareixença, s’han demanat una
sèrie de qüestions que crec que poden aclarir o donar llum en
aquesta qüestió. Però per part del nostre grup només li volíem
agrair aquestes explicacions i la seva presència.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la diputada Joana Aina Campomar, per
un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, agrair a tot l’equip de la
Universitat, al rector i al vicerector Carot, les explicacions.
Enhorabona, sort i encerts en aquesta nova etapa que ha
començat.

I bé, jo també després del que s’ha expressat aquí, també
m’agradaria dir que la transferència del coneixement és molt
important per a la Universitat i també per a la Universitat de les
nostres illes. I l’àmbit universitari jo crec que és de gran
expansió i llavors... i que tenim investigadors de reconeguda
excel·lència i això s’ha de posar en valor.

I per tant, també sabem que aquestes investigacions som
com llargues travessies, llargues travessies en el desert perquè
realment no és fàcil arribar a un medicament òptim i tenir la
sort d’encertar. Llavors crec que aquests fets no ens han de
tapar allò que hi ha realment, les investigacions que es duen a
terme a la Universitat, no han topar amb la bona feina dels
investigadors que estan en marxa. Instituts important de les
nostres illes, com IDISBA i l’IUNICS i podem disposar ara
d’un hospital universitari, amb tots els avantatges que això
suposa.

Ara bé, és vera que tampoc no podem amagar que estam
davant uns fets preocupants per a la societat, jo crec que per als
investigadors i per a tota la col·lectivitat, no? I no només
afecten la imatge de la Universitat, que jo crec que sí, que
també, no?, sinó també afecten, o han afectat possibles
persones, encara s’està investigant com ja s’ha dit, no?, i ja
sabrem més endavant quins ha estat realment els fets i quin
perjudici s’ha pogut donar, si hi ha hagut perjudici real a
persones concretes i que jo crec que ja vostès han dit que
lamenten i que ja han demanat aquí aquesta situació.

Jo per concloure, perquè jo crec que ja s’han dit moltes
coses, vostès han explicat ja els fets. A mi sí que m’agrada
mirar el futur, no? I sí que crec que aquesta situació ningú
l’espera, no crec que hi hagués hagut aquí fets que haguessin
passat abans a la nostra societat i jo crec que d’això també hem
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d’estar contents. Vull dir que no és un fet freqüent, ni és un fet
que s’hagués donat en un altre lloc. Llavors, quan un s’enfronta
no?, davant d’uns fets inesperats a vegades costa, no?, encertar,
tal vegada encertar el camí i a vegades, bé no sempre vas per la
via més recta, o per el camí.

Jo sí que m’agradaria mirant el futur, si vostès tenen
pensant, ja que comencen una nova etapa, protocol·litzar o
tenir pensades mesures, al marge de la investigació dels fets
judicials, jo em referesc a mesures internes dins la Universitat,
diguem per fer front si succeeixen fets d’aquests tipus, que jo
crec que ajudarien tant als investigadors com als mateixos
gerents de la Universitat i la gent que està al capdavant, a fer
front si succeeixen fets similars.

I bé, jo de qualque manera aquesta era un poc la pregunta
que... de cara al futur m’agradaria me poguessin contestar. I
reiterar l’agraïment per venir a donar les explicacions en
aquesta cambra.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la diputada Maria
Antònia Sureda, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Agrair al
Sr. Rector, el Sr. Huguet i al Sr. Vicerector Sr. Carot, igual que
a tot l’equip que l’acompanya, que hagin vengut en aquesta
compareixença, en aquesta comissió a explicar-nos el que
saben d’aquests fets.

Com vostè ha dit, és una llàstima haver de venir per aquests
casos i no a explicar-nos el que fan a la Universitat, o el que els
agradaria fer. Però per part nostra està convidat a venir quan
vulgui a explicar-nos-ho.

Jo pens que vostès han explicat els fets ocorreguts, almanco
el que és a les seves mans. Que existeixen rumors, moltes
vegades és cert que existeixen rumors, m’agradaria saber si de
qualque manera avisaren les persones que els varen fer arribar
a vostès aquests rumors, si hi havia la possibilitat o perquè això
es tirés endavant, s’havia de denunciar i per tant, era la manera
de poder actuar.

Com ha dit ara la Sra. Campomar, a mi també m’agradaria
dir-los que és un cas que evidentment no agrada a ningú i que
no hauria de passar. Per tant, m’agradaria saber si s’han avaluat
els controls existents actualment, si s’ha estudiat formes per
poder-los millorar i si d’aquí, idò, actuar i augmentar els
controls, si és necessari, perquè... per poder aturar aquests fets.

Pens que també s’han arribat a una sèrie de conclusions
sense tenir tota la documentació i la informació, i crec que això
és una cosa que no és seriosa, de fet perquè hi ha una
investigació judicial, i crec que són les investigacions que es
duen en seu judicial les que han de determinar si hi ha hagut

actuacions delictives o no i que es condemnaran els fets si és el
cas.

Vull agrair una altra vegada la seva presència i convidar-lo
a venir a vostè i a qualsevol persona del seu equip que
l’acompanya pel que vulguin.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula el diputat Josep Castells, per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr. Rector,
Sr. Vicerector, per la seva assistència i enhorabona també per
la seva recent reelecció i esperem que aquest mandat que ara
s’enceta, doncs, estigui adornat per altres episodis diferents al
que avui ens convoca aquí.

Jo els demanaré bàsicament aclariments sobre els fets que
vostès ens han relatat perquè estic d’acord amb el Sr. Lafuente,
que aquí no ens porta fer valoracions i judicis d’actuacions o de
responsabilitats, el tema està sota judici, per tant, aquest tipus
d’anàlisi es faran allà on pertoca. Crec que a nosaltres, per
correspondre a la seva amabilitat de venir aquí a explicar-nos
tots aquests fets, el que ens pertoca és fer-ne una comprensió,
tenir una consciència ben clara a partir de la qual, si escau, com
a grup polític puguem tenir la nostra posició, puguem fer les
aportacions o les propostes que facin falta.

Per tant, en aquesta línia jo els demanaré sis coses molt
concretes respecte de les informacions que ens han donat i que
a mi em generen dubtes, i que m’agradaria aclarir per poder
fer-me aquesta composició de lloc de forma fonamentada.

En primer lloc, en referència a l’expedient informatiu que
es va fer instruir entre el 2012 i el 2014 el Sr. Carot diu que es
va tancar de facto, és una expressió que no he acabat
d’entendre, no entenc què vol dir que un expedient es tanca de
facto, ens ha dit, ens ha llegit només una frase que era la
conclusió, “no es pot demostrar que s’hagi venut a la UIB”, no
sé si ho he entès bé l’expressió, bé, de la UIB, clar. A mi això
em fa pensar que sembla que l’informe aquest bàsicament el
que volia dilucidar era si hi havia aquest punt de contacte de
responsabilitat amb la UIB que era el lloc on es feia la
transacció, la hipotètica transacció econòmica. Això em genera
els dubtes de si realment, que és el que ens interessa com a
Parlament que volem tutelar la bona marxa de la Universitat, si
la responsabilitat, la hipotètica, la potencial responsabilitat que
pogués tenir la Universitat en qualsevol cosa que no s’hagi fet
bé, té com a punt de contacte el fet que es produís en el campus
de la Universitat la venda. Podria haver-hi altres punts de
contacte, no?, doncs, pel fet que era personal de la Universitat,
que era una patent de la Universitat, etc. Aquesta és la primera
pregunta sobre aquest expedient informatiu 2012-2014.

La segona que a mi m’interessaria saber, si vostès em poden
donar la informació, perquè també entenc que potser no la
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tenen tota a mà, és quins són els termes econòmics del
contracte de llicència de la patent. És a dir, hi ha una patent que
és de la UIB, entenc, hi ha una llicència, un contracte de
llicència a favor de l’empresa Lipopharma perquè exploti
aquest patent. Jo aquí m’he fet una mica un embolic entre la
patent de 2001 i la patent de 2011, entenc que la patent de 2001
és la que està vinculada amb el Minerval en la mesura que
vostè ha dit és una patent per a experimentació clínica.
Aleshores, és clar, si hi ha aquest contracte de llicència entenc
que la UIB rebia uns ingressos, per la resta del relat m’ha
semblat entendre que era així, aleshores, bé, una mica, en quins
termes econòmics. És a dir, si ja que la UIB no participa en el
capital de l’empresa, que podria haver estat una forma de
recuperar la inversió que en el seu moment la Universitat va fer
per poder registrar aquesta patent, entenc que en no haver-hi
aquesta participació rep una compensació a través d’aquest
contracte de llicència. Saber en quins termes era aquesta
compensació. Això seria la segona pregunta.

La tercera pregunta, que a mi, diguem, és un dubte que tenc,
és a dir, d’on treu els ingressos Lipopharma, els ingressos
imputables a la patent. És a dir, si aquesta patent no és un
medicament, si només és per fer experimentació clínica, i
aquesta patent està llicenciada a favor de Lipopharma i
Lipopharma ha de pagar uns royalties a la Universitat per
aquesta patent, d’on treu els ingressos imputables a la patent?
Perquè és probable que aquesta empresa, doncs, es dediqui a
altres activitats i que... però no semblaria lògic que aquesta
empresa no tengui, no pugui fer una explotació de la patent que
li genera uns ingressos amb els quals pagar els drets de
propietat industrial a la Universitat de les Illes Balears.

Les tres últimes preguntes van sobre tot el tema que ens ha
explicat de la doctora Pérez, m’ha semblat que deia la doctora
Pérez, de la patent de 2011, la professora...

EL SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS (Llorenç Huguet i Rotger):

2011.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

2011. 

EL SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS (Llorenç Huguet i Rotger):

Silvia Terés.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Ah! Jerez.

EL SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS (Llorenç Huguet i Rotger):

Terés, Terés. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Ah! Terés. 

EL SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS (Llorenç Huguet i Rotger):

Terés, Terés.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdó. D’acord, Terés. Val. Clar, jo, és a dir, vostè ha
insistit molt que aquesta patent de 2011 no tenia res a veure
amb el Minerval, aleshores, perdoni la meva ignorància amb el
tema, no?, és a dir, llavors, per què hem parlat aquí? És a dir,
quina relació té la patent de 2011 amb el Minerval? M’imagín
que potser la doctora Terés ha aparegut en l’escena mediàtica
explicant la seva versió dels fets i potser per això vostè ens ha
volgut explicar tot el que havia explicat aquesta senyora, però
jo he volgut, diguem, escoltar-lo sense voler estar contaminat
amb el que surt a la premsa i, per tant, la pregunta és
concretament aquesta, quina relació té la patent de 2011 amb
l’afer del Minerval?

Una altra pregunta relacionada amb la patent de 2011.
Aquesta patent de 2011 és de la UIB també i també està
llicenciada a favor de la Lipopharma i, per tant, Lipopharma en
fa una explotació econòmica?

I per acabar, pot ser sí és una mica valorativa aquesta, no li
sembla molt contradictori que la doctora Terés en unitat d’acte,
com aquell que diu, vulgui cobrar els drets que li pertoquen per
l’explotació de la patent fins a la data ics i a partir de la data ics
se’n vulgui desvincular perquè no vol fer-se responsable dels
resultats científics? Sembla una mica contradictori perquè si
realment no es volia fer responsable dels resultats científics el
normal és que no hagués volgut tampoc percebre drets
econòmics per l’explotació que s’havia fet en anterioritat. 

Aquestes són les preguntes que esper permetin fer-me una
composició de lloc més clara. 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la diputada Elena Baquero, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Bones tardes. Moltes gràcies i molt benvinguts. Molt agraïts
que siguin aquí per respondre les nostres preguntes. Les
preguntes, dubtes, qüestions que nosaltres ens plantejàvem han
estat en la seva majoria respostes en el marc de les seves
exposicions, però de totes maneres les farem ben igual per si
volen aprofundir, ja els han fet moltes de preguntes i jo crec
que seran sobretot repetitives. 

Abans d’entrar en les preguntes volem fer una sèrie de
reflexions, crec que estaria bé fer una mica d’autocrítica per
part nostra. Ens demanem, jo m’he sentit un poc incòmoda amb
segons quines intervencions, ens demanàvem, tot i haver votat
a favor d’aquesta compareixença, si és adient aquí, en aquesta
seu parlamentària, si és aquí que pertoca que un rector
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d’universitat comparegui per donar explicacions als polítics,
quan no som nosaltres qui triam ni els rectors ni els directors ni
ens hauríem de ficar gaire. Ens preguntam si no estarem
interferint dins una institució autònoma, com és la Universitat,
quan sempre diem, ens omplim la boca dient que no hem de
polititzar les institucions. Per exemple, un dels grups que ha
demanat aquesta compareixença, com és Ciutadans, insisteix
moltíssim, un dia rere un altre, que l’educació, és a dir, escoles,
instituts, universitats, han d’estar lliures sempre de la
manipulació política i insisteixen a dir-nos a tots quan a
vegades ho demanem que hem de treure la política de les aules,
sobretot ho fan referint-se a la llengua. Però ara nosaltres som
aquí, portam aquí al rector i al vicerector de la Universitat per,
segons la meva impressió, fer-los un judici sumaríssim en
alguns casos. Realment esperem que sigui en honor de la
transparència, la informació i del dret a la informació que tenim
tots i no pels nostres interessos partidistes, sobretot en un cas
tan greu i tan dolorós per als qui han estat les víctimes.

M’encantaria demanar la compareixença de la Universitat
per molts altres casos, com és el premi..., que ens expliquessin
com ha anat el premi aquest, totes les investigacions i donar-los
l’enhorabona perquè és l’únic grup espanyol que ha intervingut
en aquest premi. I també ens agradaria fer-los venir perquè ens
expliquessin els rànquings que han sortit ara tan bons i
beneficiosos per a nosaltres, per a la nostra Universitat i que
ens dóna prestigi.

També ens preguntem si no estarem emprant una suposada
autoritat, la nostra, per gaudir d’un privilegi, les seves
explicacions aquí i a nosaltres, quan no sé si és el que ens
pertoca, perquè el rector ja va donar les explicacions a una roda
de premsa, ens vam assabentar nosaltres igual que la resta de la
ciutadania, a part del rector, ell mateix el Sr. Huguet va donar
les explicacions a la Universitat, a la comunitat universitària.
És més, aquest tema tan greu ha passat en plenes eleccions per
al càrrec i ha estat escollit de nou, malgrat aquest cas. Per tant,
ja s’ha sotmès a judici la seva gestió davant dels seus companys
i aquesta gestió ha estat ratificada per ells.

A nosaltres, per altra part, ens ha donat totes les
explicacions que ha demanat la consellera de Salut i el
conseller d’Educació, que dia sí dia també, ve en aquesta
comissió i ja sembla més d’aquesta.

Un altre aspecte a tenir en compte, que és com han dit dos
dels meus companys, és que aquest tema i no és una qüestió
menor, és que aquest tema està judicialitzat. No sé si és adequat
ser aquí demanant una sèrie de qüestions quan està en judici.
Però bé.

També hi ha algun grup polític..., és tot mea culpa, és
autocrítica, hi ha algun grup polític que votem en contra de
compareixences de diputats, però en canvi votem a favor de
compareixences de rectors. Jo crec que tots hauríem de ser un
poc crítics amb les nostres contradiccions. Però bé, ja que el
vicerector i el rector de la Universitat són aquí i com he dit
abans, posant a l’altre plat de la balança la transparència i el
dret a la informació i també són aquí periodistes que podran
transmetre aquesta informació que ens han donat, farem les
preguntes que teníem..., que creiem que són més interessats per

a la ciutadania, però que com dic, moltes ja estan respostes i
altres, altres membres de la comissió ja els han fet.

Per què ha passat? Com és que aquesta situació s’ha donat
en el si de la Universitat. Sobretot les mesures, per a mi és el
més important que ens hauríem de demanar, les mesures que
s’han pres perquè no torni passar. La situació actual dels dos
professors i si se’ls ha obert algun tipus d’expedient informatiu,
que crec que ens han explicat que sí. I en cas que les sentències
siguin condemnatòries i ho siguin també per a la UIB, com
s’actuarà? En quin punt es troba el projecte d’investigació? I
volíem preguntar-li si era un spin-off i ja han contestat i si la
Universitat ha tret algun benefici també ho han dit, però bé, si
ho volen tornar dir.

I sobre aquestes dues investigadores que es varen donar de
baixa, també ens agradaria saber com està, pel que he entès,
una d’elles va... això també ho ha demanat ara el Sr. Castells,
una d’elles demana el cobrament de la patent, però no vol ser
responsable de la investigació. Això és una cosa que ens ha
semblat una mica estranya.

Si tenen a bé contestar i res. Moltes gràcies per la seva
participació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Ara contesta el Sr. Huguet.

EL SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS (Llorenç Huguet i Rotger):

Moltes gràcies, per totes aquestes qüestions que intentarem
respondre, no sé si en detall, però com a mínim que puguin
quedar respostes pràcticament totes.

Una pregunta que s’ha fet pràcticament tothom és com s’ha
arribat a aquesta situació. Bé jo volia enllaçar aquesta pregunta
en dir que a la Universitat són uns 700 investigadors que fan
feina en molts àmbits i durant aquests 39 anys és la primera
situació que s’ha donat. Per tant, no és quelcom que sigui
habitual, però que passa i quan passa finalment té aquests
efectes, si ho volen dir quasi devastadors, però que no passa
només a la Universitat de les Illes Balears, passa a qualsevol
centre de recerca amb moltes persones. I el que nosaltres volem
fer, ja pensant en el futur, és intentar anar un poc en la línia
d’afegir-nos amb tota l’estratègia que teníem ja a nivell de
centres d’investigació d’universitats, de la integritat acadèmica.

Nosaltres pensam que no hi ha mesures coercitives que
puguin impedir l’actuació d’una persona o d’una altra dintre del
conjunt, jo crec que no hi ha cap institució composada per
tantes persones com la Universitat, on algú pugui dir “estic
segur que mai passarà aquesta situació”. El que sí podem dir és
intentarem que no torni passar perquè posem en actiu algun
tipus d’indicadors que ens puguin posar en sobre-avís. Això ho
fem i a més ho farem, jo ja he enviat una carta tant al president
del grup (...) d’universitats, que són les universitats que estem
úniques a les comunitats autònomes, com el president de la
CRUE, per intentar fer un estudi sobre aquest compromís que
hauríem de tenir com universitats, dins aquesta idea d’integritat
universitària que finalment a què apel·la? Apel·la una miqueta
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al comportament de les persones amb la seva activitat, sigui
docent, sigui de recerca, sigui de gestió, sigui a nivell del
mateix personal. Per tant, el que volem fer és tenir aquests
instruments que comprometin de manera personal les persones
per actuar el millor dintre de la mateixa Universitat.

Poden dir que això no és suficient, però jo els puc dir que
podem fer comitès d’inspecció que finalment si algú es vol
saltar les normes, vostès saben que ho acaben aconseguint. Per
tant, el que volem és apel·lar a aquesta sensació més
universitària, la universitat neix a Bolonya i neix en base a la
confiança i finalment la confiança acaba imperant dintre de la
universitat.

Per tant, com s’hi ha arribat? Si ha arribat amb l’actuació
d’unes persones que han trobat que el comportament
possiblement no era el millor comportament que s’ha de fer i
això és el que està sub iudice i en això no sé si hi podem entrar.

Ens demanava si nosaltres ens sentim responsables perquè
s’hagi arribat a aquesta situació. Evidentment nosaltres som
responsables d’una institució on ha ocorregut aquest fet, per tal
com a tal en som responsables però per poder donar les
explicacions i poder fer les actuacions per intentar trobar el
millor camí perquè el dany que es pugui fer a nivell
d’universitat sigui el mínim possible si finalment acaben sent
acusades i sobre el tema de què realment s’ha pogut produir
aquesta possible, o hipotètica estafa. Perquè de fet el que s’està
discutint en aquest moment en seu judicial és si hi ha hagut o
no hi ha hagut estafa, no es parla del Minerval, no es centra en
aquests detalls que podem fer aquí, si està en fase 1 o està en
fase 2, o el que sigui a nivell d’experimentació.

Per tant, si traiem aquest fet i el deixam una mica a nivell de
la justícia, nosaltres estarem totalment a l’aguait de què és el es
determini a nivell de seu judicial i en cada cas actuarem en les
mesures que nosaltres realment puguem arribar a actuar, dintre
de què som una institució pública, per tant, també estam
sotmesos al condicionament públic de qualsevol administració
a nivell de comunitat autònoma.

I una cosa que m’ha semblat una miqueta tendenciosa, ho
deixaré així, Sra. Olga Ballester, és a dir, a fora es fan amb
rigor les coses i a la UIB no s’ha fet amb rigor. Perdoni, fora
s’està fent, s’està utilitzant aquesta molècula, aquest Minerval,
que finalment s’està fent i en aquest moment s’està fent no amb
ratolins, s’està fent amb persones i s’estan seguint les pautes
que realment s’han de seguir per acabar sent, si un dia ho és, un
medicament. Però no és que a la Universitat no s’hagi fet amb
rigor, a la Universitat no s’han fet aquests tipus d’assajos
clínics, per tant, aquí s’han fet, aquí es fan en aquests hospitals
a nivell espanyol i, a més a més, amb aquests britànics. Per tant,
bé, és veritat, aquí ens agrada més pensar que fora ho fan bé i
aquí ho fem malament, ens autoflagel·lem cada dia quan ens
despertem i si no quan ens anem a dormir, ens anem nafrats,
però no ho podem evitar.

Diu: importància dels rumors per iniciar els mecanismes de
control. Bé, em sembla que vostè està en el món educatiu i el
món educatiu no és molt diferent d’altres móns, on realment la
rumorologia existeix i s’ha explicat molt bé, en base a rumors
la Universitat no té cap capacitat per fer tipus d’actuacions ni

tan sols en el tema d’aquest tipus d’informacions internes, per
què? Perquè has de tenir algú que realment passi aquest rumor
a un fet que realment vol ser investigat o vol ser esclarit.

El vicerector explicarà una miqueta aquesta reunió que va
tenir amb la Direcció General de Farmàcia, el rector no s’ha
reunit amb el conseller per parlar d’aquest tema, sí que va venir
un dia el director general de Farmàcia, vàrem parlar amb el
vicerector Llabrés i el vicerector Carot i ells varen visitar la
Direcció General de Farmàcia i explicarà una miqueta què és
que varen...

I aquí també, una altra cosa que m’ha fet saltar perquè... bé,
em sembla que no era cert el que estava dient, la Sra. Terrassa
no va enviar cap carta al rector, la Universitat al seu registre
d’entrada no té cap carta de la Sra. Terrassa, diu: “la va enviar
a la Universitat”, jo diria: la va enviar al manco a dues
persones... a una persona de la Universitat, però no a la
Universitat i una de les persones que la va rebre és el que actua,
vostè em demana i la hi llegiré, la carta que rep la presidenta
del Consell Social i la carta que va adreçada a això.

Diu: “A l’atenció de la presidenta del Consell Social de la
UIB Sra. Francesca Mas i Busquets, per la present carta li fem
arribar adjunt un document del qual vàrem tenir coneixement
recentment”. La carta no és del 2015, si això és el 2016, el
“recentment” entenc que no és el 2015. “Com a responsable
científic de les dues institucions que aglutinen la major part de
la investigació sanitària que es desenvolupa a les Illes Balears
i considerant les funcions associades al Consell Social, creiem
adient i necessari posar aquesta informació a disposició
d’aquest organisme i sol·licitam que es facin les investigacions
pertinents per tal d’esclarir completament el problema que es
descriu a la carta.”

Per tant..., i la carta és una carta adreçada a la Direcció
Mèdica de l’Hospital Universitari Son Espases, ho dic perquè
cada palo que aguante su vela, és a dir, és una carta que
adrecen a una persona de la Universitat, però que és una còpia
d’una carta que havien adreçat nou mesos abans a la Direcció
Mèdica del Hospital Universitari Son Espases.

“Desde el Servicio de Oncología Médica del Hospital Son
Espases queremos informar a nuestra dirección médica y al
Colegio de Médicos la preocupación que nos produce el
conocer que personal de la Universidad de les Illes Balears
proporciona el ácido 2-hidroxioleico Minerval como agente
antineoplásico a pacientes con tumores del sistema nervioso
central. Nuestra preocupación se debe a varios motivos: uno,
esta molécula no ha recibido la aprobación por ninguna
agencia reguladora del medicamento, ya que está actualmente
en investigación, por lo que su uso sólo puede realizarse en el
seno de un equipo de ensayo clínico. Y dos, nos consta, a
través de la información aportada por varios pacientes y
familiares, que se les ha propuesto tratamiento con dicho
producto para sus neoplasias a un elevado precio y por
personal no facultativo”, diu: “por eso solicitamos a nuestras
autoridades sanitarias que tomen las medidas necesarias”. 

Aquesta és la carta que envien a una persona de la
Universitat i juntament aquesta persona amb el director de
l’Institut de l’IDISBA ho adjunten i ho envien a la presidenta
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del Consell Social. La presidenta del Consell Social amb
aquesta carta i amb aquesta, diguem-ne, formalització de
demanda d’investigació, em ve a veure i jo li explic la reunió
que vàrem fer a Son Espases i li dic: “si hi ha realment
evidències que hi ha hagut aquest tipus de pagament és cert
això seria delicte”, que és el mateix que ha llegit el Sr. Saura. 

Per tant, aquí... i a més ella diu, i ho diu en acta del Consell
de Govern, ella diu: “ateses les circumstàncies anteriorment
descrites -i a tot això- va considerar d’acord amb el rector que
la seva obligació era fer-ho saber a la Fiscalia perquè, si escaia,
fossin investigats els fets denunciats”, la qual cosa va tenir lloc
el 3 de maig.

Per tant, no és un òrgan autònom de control, vull dir, és un
òrgan de la Universitat que finalment la presidenta del Consell
Social i el rector en presència del vicerector diuen “si hi ha
aquests testimonis evidentment s’ha de fer la passa següent”. 

Per què no s’havia fet abans? Perquè quan es va dir que hi
hauria un testimoni no hi va ser i nosaltres no havíem de parlar
amb la malalta o el malalt, nosaltres parlàvem amb una persona
propera a aquesta persona i aquesta persona va dir allà que ella
no podia certificar (...) pel qual hi havia anat, i nosaltres
acabam dient: si mai hi ha aquestes evidències doncs nosaltres
podem actuar.

I jo com a persona, com a rector mai no he rebut cap tipus
d’evidència fins aquesta carta després del 16 d’abril, per tant,
hem actuat i (...) ha actuat, si actua el Consell Social d’acord
amb el rector és que actua la Universitat, per tant, no s’ha fet
aquesta dicotomia.

Bé, no sé si amb això, pràcticament he passat per totes les
coses que ens ha dit i si no després ja repetirem, no?

També particip en el que ha dit... de Podem, doncs,
comparèixer aquí també pot ajudar al bon nom de la
Universitat, si vostès ens ajuden al bon nom, si finalment el que
fem és intentar tirar més terra doncs, aquesta voluntat de tenir
bon nom, entre tots no l’aconseguirem, però jo crec que això sí
que és un tema que ens pot ajudar si realment estam convençuts
que es pot intentar trobar aquest bon nom, com també m’han
ajudat un poc els companys d’altres partits polítics.

Vostè diu: “com a institució pública no pot permetre que
torni passar”, i jo hi estic d’acord, estic d’acord que com a
institució pública no podem permetre que torni passar. I ho he
dit abans, intentarem establir els mecanismes i els procediments
perquè això no torni passar i jo diria que vostè mateix pensaria
que som un insensat si jo li prometés a vostè: no tornarà a
passar, intentarem fer el màxim perquè això no pugui passar
per tenir el màxim d’indicadors abans de...

Sí que em sap greu que digui que la UIB ha fet negocis
obscurs, la UIB no ha fet cap negoci obscur, aquí, en tot cas, hi
ha dues persones presumptament implicades, perquè s’ha de
demostrar, la Universitat no ha fet cap tipus de negoci i s’ha de
demostrar si aquestes dues persones n’han fet, però no pot
culpar d’això a la Universitat, ni tan sols allò de dir “la
Universitat ha mirat a un altre costat”.

Qui és que ha dut això a Fiscalia? Em sap greu, no ho han
dut (...) la carta de la cap d’oncologia, li ha dut la Universitat
amb els seus òrgans, el Consell Social d’acord amb el rector.
Per tant, no hem mirat a un altre cantó, haguéssim mirat a un
altre cantó si haguéssim dit: “no, no, no, en això no fem res”.
Si no haguéssim fet res segurament no seríem aquí ara, però
baix la responsabilitat i vaig tenir això ja... amb més evidències
vàrem pensar que era interessant o que era la nostra obligació
com a institució pública donar una passa més.

La Universitat no té capacitat per fer aquesta investigació
que ha fet el cos policial. Pensi que la policia ha estat un any
amb totes les mesures que té, amb totes possibilitats que té
d’entrar a llocs que té la Universitat on nosaltres no hi podem
entrar. Nosaltres el que hem fet, i això ho ha explicat molt bé
el vicerector, és intentar interaccionar amb ells perquè les coses
realment es duguessin a terme. Quan hi ha hagut la possibilitat
de dir: “escolta, ja sí que això s’ha de demostrar, que no hi ha
hagut aquesta malifeta, s’haurà de demostrar i en seu judicial”.

Bé, el tema del control de Lipopharma, és clar, la
Universitat no té control de Lipopharma, no està en el consell
d’administració de Lipopharma, primer perquè no és una spin-
off, i el fet de tenir llicenciada una patent, realment aquesta
patent tengui o no tengui negoci quan l’has llicenciada té un
cost o té un ingrés, per això moltes vegades diem -i en això la
(...) estarà d’acord amb mi- tant de bo la Universitat tingués
moltes patents, que realment pogués llicenciar, perquè és una
forma també d’intentar finançar la Universitat, no?

Per tant, el tema del Lipopharma i del control de la
Universitat damunt el Lipopharma, bé, és una empresa,
nosaltres si realment han fet un mal ús d’aquesta patent
naturalment serem perjudicats i això es determinarà dins
d’aquest procediment judicial.

Hi ha més “minervals” a la UIB? Jo li diria que no, Sr.
Saura, jo li diria que no hi ha més “minervals” a la UIB. Hi ha
molts de grups d’investigació, hi ha molts de grups
d’investigació que fan feina a l’àmbit de la salut, hi ha molts de
grups d’investigació que tenen relacions a nivell internacional
amb publicacions d’alt impacte, no hi ha més “lipopharmas”.

Si detectem a un altre moment que hi pot haver un
comportament similar, ara sí ja també tenim com a mínim més
possibilitat de poder actuar.

Jo quasi, la resta, ho deix al vicerector perquè el tema de la
visita de la reina, de les dues persones que es desvinculen de la
patent, què es va fer del juliol del 2015 fins al 2016, més o
manco li ho he anat explicant, però també hi pot incidir, no?

I la lectura de l’escrit de l’acta del Consell Social, que vostè
ha fet, és clar, aquí diu, exactament diu: “El Sr. Llorenç Huguet
intervé per dir que coneixia aquest fet -aquest fet que explica la
Sra. Terrassa- però que mai no s’ha pogut aportar, no s’han
aportat proves que acreditin que aquests fets són reals” I jo
mateix dic: “i que seria delicte si realment algú va pagar per fer
aquestes proves”. No pot haver-hi sospita de la meva actuació
perquè això és el que vàrem acabant dient a la doctora Terrassa
quan ens acomiadàvem d’ella: sí hi ha proves, nosaltres podem
actuar i podem anar fins a Fiscalia. 
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Això demostra que quan la presidenta ho du a la comissió
permanent del Consell Social, de la qual jo en form part,
evidentment don suport a aquesta actuació perquè ja li havia
donat abans, actuam de manera conjunta presidenta i Consell
Social, o si volen en aquest cas seria comissió permanent del
Consell Social i el mateix rectorat.

Per què no va enviar el rector l’escrit a Fiscalia? Aquí li puc
dir, he fet una miqueta d’autocrítica, tant de bo se m’hagués
ocorregut dir: ho firmam tots dos, no se’m va ocórrer. La carta
la rep la presidenta del Consell Social, ho parlam, arribam a
aquest acord i finalment, doncs, s’ha de portar a nivell de
Fiscalia o de policia. I ho firma ella, però és que ella forma part
d’un òrgan de la Universitat, no és un òrgan aliè a la
Universitat, és la Universitat que va donar la passa sobre un fet
que no li demanen a ella que la faci, però com que hi ha aquesta
possible implicació finalment sí que fem aquesta passa.

No sé si vols explicar un poc això de la visita de la reina i
les dues persones que es desvinculen de la patent i el que s’ha
fet.

EL SR. VICERECTOR D’INVESTIGACIÓ I
INTERNACIONALITZACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE
LES ILLES BALEARS (Jaume Carot i Giné)

Sí. Bé, pel que fa a les dues persones que es desvinculen de
la patent, ho havia explicat abans, però reblant una mica el
clau, hi hauria una patent, que és la de 2001, que és la que dóna
lloc a l’àcid 2 hydroxyloeic, que és el que dóna lloc al
Minerval, d’acord? I en base a aquesta patent és que
s’organitza l’assaig clínic aquest de 2013, de fet havia de
començar el 2012, va començar el 2013, i fins al 2016. La
doctora Terrassa, per exemple, això ho sabia, ho havia de
saber. És en base també a aquesta patent que l’Agència
Europea del Medicament el declara medicament orfe l’octubre
de 2011.

Llavors, hi ha dues investigadores, la doctora Barceló
Coblijn i l’altra Sílvia Terés, però qui diu la veu cantant en això
és la doctora Barceló Coblijn, que demanen sortir d’una patent
del 2011, d’acord?, 2011 deu anys allunyat de 2000, i demanen
alhora mantenir-se dins d’unes altres patents en les quals
participen com a coinventores, juntament amb el doctor Pablo
Escribà i el doctor Xavier Busquets, que són anys, la veritat és
que no ho sé, nou, deu, el que sigui.

Ho trobam estrany que volguessin sortir d’aquestes patents,
d’una patent, i mantenir-se a les altres? Doncs sí, trobam
estrany el fet que vulguin sortir d’una patent. Davant d’això, i
després de parlar amb elles, s’investiga i, bé, he explicat, he
mirat d’on podien haver sortit les dades que elles no sabien
d’on sortien, obtinc una resposta que és més que plausible i
deman, a més, què és el que es pot fer per veure si algun
resultat ha estat falsejat. 

Em diuen, doncs, bé, difícil, la investigació autocontrolada,
etc., i si no muntar un tribunal extern, aliè i demanar tota la
documentació i tal. Però bé, això pel que fa a aquestes patents.

Per què hem parlat d’això? Jo agraesc la claredat, i molt, al
representat de MÉS per Menorca i delimitar les preguntes en

sis, això facilita molt les coses. Doncs, n’hem parlat perquè als
mitjans de comunicació ha aparegut tot barrejat, s’ha parlat del
Minerval, falso medicamento, va fer no sé què tal, tal, i de dir,
sospecha de falsificación de resultados. Miri, no, del Minerval,
no, eh?, vaja, almenys fins allà on a un servidor li consta. Vull
dir, d’una altra cosa sí i per a mi resolt adequadament.

És de la UIB la patent aquesta de 2011 de la qual volen
sortir i han sortit? Sí, crec que sí que és la UIB, però no dóna
cap rendiment econòmic, això també ha de quedar clar, les
altres sí.

La patent del Minerval dóna rendiments econòmics? Doncs,
a la UIB sí a través del contracte de llicència, crec que són uns
25.000 euros a l’any. Pregunta que s’ha fet. 

D’on treu els ingressos Lipopharma? Doncs, això
segurament se’ls hauria de preguntar a Lipopharma, però a mi
se m’acut una explicació, eh?, el Minerval es pot comprar, és
legal comprar-lo, per exemple, hi ha un munt de... un munt no,
perdó, diversos laboratoris que el venen, per exemple, Sigma-
Aldrich, dic Sigma-Aldrich perquè és un que jo conec perquè
la Universitat compram material de laboratori de Sigma-
Aldrich, doncs, el comercialitza, però hi ha més, Avanti Polar
no sé què a Estats Units, doncs, el fabriquen i el venen i el
venen a preus més que respectables, són molt cars.

Parlava també vostè d’expedient informatiu tancat de facto,
què volia dir això? Sí, tancat de facto vol dir que el 19 de
desembre del 2014 l’instructor d’aquest expedient informatiu
va venir al rectorat, es va entrevistar amb el rector i amb mi, i
ens va donar la darrera versió fora revisió lingüística i sense
entrar per registre i tot això. A això li diem tancar de facto.
Perdoni que no hagi estat més explícit. 

Diu al campus, les paraules exactes tal vegades no són...
diu, de la resta de declaracions no es pot demostrar que
Minerval s’hagi dispensat a la UIB. No ho vaig escriure jo i,
per tant, se’m fa difícil interpretar exactament quin és el sentit
que se li vol donar més enllà de dir, escolta, jo de tot el que he
vist jo no puc concloure que això s’hagi venut per aquí, s’ha
venut fora. No en parla d’això, no en parla, la veritat no en
parla. 

Insistesc també en una cosa que ha sortit repetidament i el
rector ho ha dit, una cosa és el que un investigador de la
Universitat faci com a investigador, en el desenvolupament de
les seves funcions, que són bàsicament docència, recerca i
transferència de coneixement, i l’altra molt diferent és què
pugui fer fora d’aquestes funcions i fora de l’àmbit universitari.
Vull dir, aquí no ens hi podem posar. 

S’ha parlat també de rumors insistents, miri, això depèn de
a qui li pregunten, jo ho he dit abans, insistents jo només he
sentit parlar abans que esclatés tot això dues vegades. Hi havia
gent a la Universitat, i parl per exemple per companys meus de
departament, molts, que no n’havien sentit parlar mai d’això,
vull dir, evidentment després hi pot haver gent que sí que hagi
sentit parlar molt per proximitat física, etc., però que tampoc...

La visita de la reina, bé, això és una cosa que no sé si val la
pena entrar-hi molt en detall, però ja que hi som, doncs, a
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veure, l’agost de 2014 la reina Sofia, bé, va venir a la
Universitat a fer una visita que per petició pròpia seva va ser
sense premsa, sense mitjans de comunicació, ella volia venir,
això ho va demanar ella. Com arriba aquesta petició? Aquesta
petició la transmet el vicepresident del CESIC, l’Agència
Estatal, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la
transmet al rector, li diu, la reina Sofia vol venir a tal, tal.
Evidentment, doncs, la Universitat accepta fer la visita i la fem
en els termes més privats i més relaxats possible, estava
interessada en les investigacions sobre l’Alzheimer, hi havia
una molècula la qual està investigant el doctor Pablo Escribá,
que suposadament tenia efectes terapèutics sobre l’Alzheimer
en ratolins, eh?, ratolins i mosques. Llavors, li vàrem dir que,
per favor, això era un tema molt sensible i que s’abstingués de
fer declaracions massa entusiastes, això és pràcticament textual,
i a partir d’aquí, si s'hi fixen, doncs, a premsa no han aparegut,
almenys que a mi em consti, declaracions diguem entusiastes
sobre la bondat de determinades molècules. Som conscients
que això és un tema molt sensible perquè pot donar falses
esperances a molt gent, en aquests moments la molècula de
l’Alzheimer, té un nom una mica complicat, estava en assaig
amb ratolins i mosques. Però també s’ha de dir que té una
patent a Estats Units com a nutracèutic. És a dir, es pot comprar
legalment com a nutracèutic.

Què més? Experiments en humans amb aquesta molècula,
experiments en humans amb aquesta molècula. Jo no sé
exactament què és el que es va dir, el diputat de Podem doncs
ha llegit un fragment de les informacions aparegudes en
premsa; jo el que vull dir és que, a veure l’any 2015 un dels
investigadors en qüestió, el Ministeri d’Economia i
Competitivitat aleshores, ara el Ministeri d’Economia, Indústria
i Competitivitat, concedeix un projecte en el marc del Pla
estatal de ciència i tecnologia, que du per títol Investigación de
la eficacia farmacológica de ácidos grasos insaturados de
diseño para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer i
l’Alzheimer és l’acrònim, i els seus objectius principals
contemplen l’inici d’assajos en humans. Això ho valida, un
comitè, un panell avaluador d’experts, és a dir, de bioquímics
i biòlegs, i el Ministeri d’Economia i Competitivitat li atorga
una subvenció per fer això. Això és el que puc dir.

I no sé si ens deixem alguna cosa...

EL SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS (Llorenç Huguet i Rotger):

Si em permets, després de les altres intervencions. Bé, (...)
respecte la presumpció d’innocència, és vera que sempre hem
marcat fer feina amb la màxima discreció dintre de la
Universitat, perquè és cert que hi ha moltes coses que no es
poden explicitar. I ho hem fet també amb rigor i donar la
informació quan l’hem tinguda i continuarem fent-ho en els
diferents òrgans de govern. Però nosaltres ara estam pendents
del desenllaç del procediment, o del procés judicial.

Jo també a la doctora Campomar de MÉS per Mallorca, ho
he volgut dir també abans, hi ha massa gent que fa tan bona
feina que també és una pena que això socialment sembli que
quedi enterbolit, quedi tapat per una actuació d’un
comportament presumptament reprovable, això es demostrarà.
Però hi ha molta gent que en aquest moment està fent feina en

els mateixos àmbits de la salut en temes propers i que la relació
internacional no s’ha sentit tampoc massa afectada.

Del que hem passat a fer en el futur i aquests protocols de
mesures internes, intentarem entrar-hi, volem fer aquesta
comissió, el doctor Carot vol parlar d’aquesta comissió dintre
de la comissió d’investigació de la Universitat, per anar posant
una miqueta elements per a la detecció. Però sobretot i després
els ho explicaré, els diré la idea aquesta de ficar-nos de ple amb
aquesta declaració nacional sobre la integritat científica que
això que (...), però no estan liderats, sinó que realment ho
pensem a nivell de totes les universitats.

Bé, la Sra. Sureda, evidentment quan nosaltres..., estàvem
convençuts que teníem les evidències més enllà dels rumors.
Evidentment quan la presidenta del Consell Social, amb la cap
d’oncologia, ella li diu que no és que tengui testimoni, sinó que
en té 5, em sembla que li va dir i que estaven disposats a anar
declarar, vam pensar que això era una passa més després
d’aquests 9 mesos, per això vam dir és important fer aquesta
passa. Per tant, també li diré que s’han de millorar els controls,
això ho intentarem, per intentar minimitzar la probabilitat que
aquests fets puguin tornar ocórrer. Però això, amb la
participació de tota la comunitat universitària.

I a la Sra. Baquero, per què ha passat? Ho he intentat
explicar, segurament amb poc èxit perquè és molt difícil dir per
què ha passat, és tot un conjunt de coses. Però sí que feia una
pregunta de com està la situació dels dos professors. Dia 11
d’abril tenim aquesta nota de premsa de la policia i dia 12
d’abril, com he comentat abans, a nivell de consell de direcció,
es fa un expedient, això s’ha dit perquè amb aquesta alarma
social es fa un expedient informatiu per justificar i per veure
com s’ha d’anar més enllà, si és que hi ha ocasió, en el tema de
la suspensió cautelar de docència, en àmbit cautelar, sobretot
perquè doncs hi havia una mica aquesta alarma i, en particular,
hi havia docents tant en el Departament de Biologia, en el
departament de..., bé Facultat de Medicina, que això es veia
amb preocupació, aquestes dues persones evidentment
estigmatitzades quan encara només són presumptes estafadors. 

Vam considerar que per al bé d’ells mateixos, per la seva
integritat d’ells mateixos i per a la institució, era bo fer aquesta
suspensió cautelar. Què és el que passa? Que en el moment que
hi ha un procediment penal obert particular d’aquests mateixos
fets, aleshores és un deure legal, la Universitat està obligada a
suspendre la tramitació, no a tancar, suspendre la tramitació del
procediment disciplinar obert per la UIB en relació als fets que
es comenten. Per tant, en aquest moments els dos professors
encara continuen baix aquesta cautela de suspensió acadèmica,
mentre no hi hagi nous elements que puguin fer pensar que s’ha
de fer. Però això està en suspens, però perquè estem obligats
legalment a fer aquesta suspensió, no a tancar, no s’ha tancat
cap tipus d’expedient.

I bé, les dues persones que s’havien donat de baixa de les
patents, el vicerector ja ho ha explicat, si vols explicar això de
la (...).
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EL SR. VICERECTOR D’INVESTIGACIÓ I
INTERNACIONALITZACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE
LES ILLES BALEARS (Jaume Carot i Giné):

Una cosa més que la Sra. Maria Antònia Sureda que
pregunta, si es va avisar que s’havia de denunciar a les persones
que parlaven de rumors. Doncs sí, efectivament se’ls va dir que
la manera correcta d’actuar era aquesta, de fet fins i tot en el
registre de fets que es fa davant la Sindicatura de Greuges,
registre al qual no vàrem tenir accés fins ara que ens hem
personat a la causa, la síndica de Greuges doncs diu que la
Universitat no té els mitjans per investigar i perseguir tot això,
l’àmbit on cal denunciar això és davant de la policia, sí.

Què més? També una pregunta que m’havien fet
personalment a mi, pensa vostè que en relació a aquell correu
electrònic, pensa vostè que és el que s’espera d’un vicerector.
Doncs miri, d’un vicerector d’Investigació s’espera que faci
política científica i això és el que jo he intentat fer aquests
quatre anys i seguiré intentant fer amb major o menor fortuna
els següents quatre. També s’espera que resolgui els reptes... la
política científica implica moltes coses i també s’espera que
resolgui o que doni resposta, que ajudi a donar resposta als
reptes que es presenten. I això és el que vaig intentar fer, a un
moment en què una declaració meva, directa als mitjans de
comunicació no hagués estat ben rebuda i així ho va dir tothom
amb qui vaig consultar, vaig enviar un correu electrònic a set
persones, dient-los que em preocupava molt el bon nom de la
Universitat de les Illes Balears i que es posàs en qüestió la bona
feina que es feia des del punt de vista investigador, que
semblava que, com que dues persones presumptament havien
actuat malament, doncs ara els 700 investigadors que som allà,
doncs estem actuant també malament. I continuava el correu i
això és la part que va quedar editada, continuava el correu
dient: no sé si una carta adreçada als mitjans de comunicació de
les Illes Balears i signada per investigadors rellevants, com (...)
per investigadors rellevants, doncs contribuiria a restaurar
aquest bon nom de la UIB. No me’n penedeixo d’haver enviat
aquest missatge, tot i el cost que després va tenir.

Mirant al futur, que crec que és el que hem de fer, el rector
ho ha dit i ho ha dit molt bé, és pràcticament impossible evitar
que passi a qualque moment alguna cosa que no voldríem que
passàs. Però per nosaltres no quedarà el prendre mesures. El
proper dilluns, aquest dilluns que ve he convocat una comissió
d’investigació, un dels punts de l’ordre del dia de la qual és la
creació d’una comissió d’ètica a la investigació. Hi ha dos
documents en què ens basarem, un és la Declaración Nacional
sobre Integridad Científica, que promou la CRUE, el CESIC i
la Confederación de Sociedades Científicas de España, és un
document senzillet. I l’altre és un que a mi m’agrada encara una
mica més, que és el Codi europeu de conducta per a la integritat
en la recerca, que això ho promou una associació, és igual,
ALLEA és la All European Academies, doncs basant-nos en
això, declaracions que subscriurem, farem el que podrem.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam ara al torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari Mixt té la paraula la diputada Olga Ballester, per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Gracias a las explicaciones del Sr.
Rector y el vicerrector, yo sí que creo que estas explicaciones
son muy importantes, creo que la transparencia forma parte de
las instituciones, y aquí el Sr. Rector i el vicerrector así lo han
hecho, de hecho estaba en el programa del Sr. Huguet. Y sí que
creo que es muy importante porque la democracia sólo existe
cuando hay transparencia hacia el ciudadano y el ciudadano
necesitaba unas explicaciones para este hecho.

Me gustaría comentar que cuando existe un hecho que ha
ocurrido y es nefasto, es terrible y se piden explicaciones, las
explicaciones siempre se piden para que esto no vuelva a
ocurrir, pero es muy importante ser autocríticos y analizar por
qué han ocurrido estas cosas. Entonces, a mí no me gusta,
cuando se está analizando un hecho que ha ocurrido y que es
nefasto, cuando se analiza y se piden explicaciones y se tiene
un debate, me parece muy demagógico que algunos grupos
quieran llevar un debate muy concreto sobre un hecho muy
concreto que se ha de analizar y que se ha de resolver, llevarlo
o magnificarlo a todo el resto del conjunto de la institución.

Yo creo... a mí me gusta mucho la autocrítica, creo que
tiene que ser uno muy sincero para hacer bien las cosas. Por lo
tanto, sí que creo que es y está siendo un debate muy
constructivo que va a ayudar mucho a esta universidad a hacer
las cosas mejor.

A mí me gustaría también, hablando de esta autocrítica y
esta sinceridad, que los organismos de control, si ha ocurrido
lo que ha ocurrido, no han funcionado, sí que me ha gustado
que ustedes digan ahora que se va a poner en marcha esta
creación de comisión de ética en la investigación,
fundamentada en el código europeo, para la integridad de las
conductas. Es que creo que a eso es a lo que nos tiene que
llevar todo este debate, a solucionar para el futuro.

A mí me queda una duda, a ver si ustedes me la pueden
resolver, si en todos estos años de tantos rumores se ha tenido
una conversación con estos investigadores diciéndoles: mira, se
está diciendo esto, ¿qué pasa? Porque, a veces, no asumimos
del todo nuestras responsabilidades y me gustaría saber si ha
habido un diálogo con estas personas acerca de estos rumores
y a lo mejor..., no sé si me lo pueden explicar.

Y en cuanto a... hay otra duda también que me queda y es
un poco lo que les comentaba yo al final de mi intervención,
que es cierto que nos preguntamos por qué ante unos mismos
hechos de una denuncia de una misma persona, que es la
doctora Terrassa, la jefa de oncología, por qué los organismos
de control dependientes de la dirección de Universidad pedían
una denuncia concreta por parte de los familiares y, sin
embargo, ante estos mismos hechos y ante la misma denuncia
de la doctora la respuesta del consell, de la Sra. Mas, fue
enseguida ponerse en contacto con el Sr. Huguet y llevar a cabo
la denuncia de la Fiscalía. También conviene pensar estas dos
formas de actuación por qué se han dado ante unos mismos
hechos.

Pero bueno, yo aquí lo importante es que..., a ver, que se
aclare esta situación que ha sido muy nefasta para muchísimos
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enfermos de cáncer que han caído en esta venta. Y creo que ha
sido un debate muy constructivo y estoy contenta que se ha
haya llegado a soluciones y bueno, sí que me gustaría que me
respondieran si ustedes han tenido algún diálogo sobre estos
rumores cara a cara con estos investigadores.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears té la paraula el diputat Carlos Saura, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, rector i vicerector
per les seves explicacions. Crec que la transparència és un eix
fonamental y ha de ser un eix fonamental també per a la
Universitat i crec que era fonamental que vinguessin a donar les
seves explicacions, també com a una oportunitat per demostrar-
nos que això era un cas aïllat i que no és ni un modus operandi
ni una forma de funcionar de la Universitat, el fet de mirar cap
a un altre costat.

Crec que aquí el que jutgem és una responsabilitat política,
no una responsabilitat d’altre àmbit. Aquí, al Parlament, s’han
demanat de vegades dimissions de determinats diputats, no per
responsabilitats penals sinó per responsabilitats polítiques, i
crec que això és evident i crec que, respectant l’autonomia
universitària, s’ha de poder parlar de tot amb total
transparència.

A nosaltres encara ens queden dubtes de com... de si s’ha
mirat cap a un altre costat o no, i ho deia també la portaveu de
Ciutadans, en el sentit de per què va ser la Sra. Xesca Mas la
que va dir això i va proposar enviar això a Fiscalia i no es va
fer res abans.

Hem demanat abans quins mecanismes es posaran en marxa
per tal que això no passi una altra vegada, ens ha respost que
una comissió d’ètica. Tenim la sensació que no només en
aquest cas s’ha mirat cap a una altra banda, hi ha un informe de
la Sindicatura de Greuges de 2014 on es parla d’uns sistemes
de contractació que són atzarosos i que no responen a una... bé,
al que hauria de jutjar-se científicament en aquests comitès de
contractació. 

Per això sospitam que hi ha altres problemes a la
Universitat i que s’haurien de solucionar en aquest nou mandat.

Després, sobre la desvinculació de les patents, el Sr. Carot
ha dit que va obtenir respostes més que plausibles, en aquest
sentit em sembla que això és admetre que no va investigar més,
és a dir, amb les explicacions que es varen donar es va
conformar i vull pensar que això no s’ha fet també en el cas
Minerval, però sospit que sí que s’havia fet, que s’escoltaven
rumors, però que no es va actuar al seu moment.

També m’agradaria saber quantes vegades han escoltat
rumors com el d’un medicament fals, tant greus com el d’un

medicament fals, perquè m’imagín que hi ha molts de rumors,
però no tants sobre aquest tema o en aquest sentit.

És clar, fa la sensació que no es té cap control sobre les
patents de la Universitat i s’hauria de tenir algun control, no
només en una comissió d’ètica, sinó en una comissió que pugui
controlar el que passa amb les patents de la Universitat perquè
hi ha molts de doblers i perquè hi ha un risc, evidentment,
perquè on hi ha doblers hi ha risc, hi ha risc que hi hagi gent
que es pugui aprofitar d’una investigació o del nom de la
universitat fins i tot per fer negoci.

I aclarir el que he dit abans, jo he dit que no podem
permetre que la Universitat s’allunyi de la societat o s’aprofiti
d’ella fent negocis obscurs, he dit: “no podem permetre això”,
no he dit que s’estigués fent. Vull aclarir això.

Crec que el bon nom al final es guanya i que la crítica
també és fonamental per millorar i és clar que el bon nom de la
Universitat ha quedat tacat per aquesta situació, però no ha
quedat tacat perquè venguin vostès a donar explicacions ni
perquè jo els en demani, evidentment, ni perquè jo tengui
dubtes o la ciutadania tengui dubtes del que ha passat. Crec que
és fonamental preguntar i demanar explicacions, per això no he
entès molt bé tampoc algunes intervencions de determinats
grups parlamentaris, crec que és fonamental preguntar i crec
que és normal tenir dubtes i fins i tot fomentar els dubtes
perquè es pugui millorar.

Sobre el tema del medicament de l’Alzheimer... em queda
el dubte de si s’han fet experiments en humans, més que res
perquè la persona que du aquest medicament també és el Sr.
Escribá, que és el senyor que ha sortit a totes les notícies sobre
el cas Minerval, per això em preocupa. He demanat si hi havia
més casos “minervals” a la Universitat perquè hi ha persones
relacionades amb el cas Minerval que estan investigant o que
estan utilitzant altres medicaments i crec que és per preocupar-
se, crec que s’ha d’investigar bé el que està passant.

I... res més, només acabar dient que crec que creiem des del
nostre grup parlamentari que el més dramàtic d’aquest cas és
que la gent hagi dipositat la seva esperança de sobreviure en un
fals medicament, que no es pot jugar d’aquesta manera amb la
vida, ni amb la mort de les persones, perquè a més és una
malaltia, els gliomes, que tenen una taxa de mortalitat del 90%.

I crec que evidentment nosaltres volem que no es pugui
tenir dubte de què es miri cap un altre costat mai en aquesta
universitat nostra. Així que esperam que es prenguin les
mesures necessàries perquè no torni succeir.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula el diputat José Manuel Lafuente, per un temps
màxim de cinc minuts.
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EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo crec que la compareixença
ha estat positiva, ha estat per aclarir les qüestions, que
s’entengui sempre la petició, almanco per part del Grup
Popular, de compareixences si es fan és per contribuir a tenir
transparència, per donar informació als ciutadans i per tant, en
aquest sentit crec que és un...

El que ha quedat clar també és que és una qüestió
complicada, no és una qüestió simple, sinó que és molt
complicada, que a les persones que som fora d’aquest món,
també ens costarà saber el funcionament i ens costarà saber tota
aquesta qüestió com funciona realment. 

Crec, esper i desig que sigui una qüestió aïllada i que sigui
així.

Que hi ha en marxa, com he dit abans, un procediment
d’investigació allà on s’ha d’investigar, que és un jutjat
d’instrucció que investiga en aquest moment, amb tots els
mitjans que té l’administració de justícia per investigar aquestes
qüestions. Que dubtes a les persones que no coneixem el
funcionament i des de fora ens en poden sortir moltes, però
esper que si qualcú ha fet qualque cosa malament, que sigui on
toca i qui toca que li doni el càstig que mereix, el més
contundent que estigui previst en el nostre ordenament jurídic,
que és on ha de ser.

I per tant, jo només un dubte en totes les preguntes que
s’han fet i és un dubte que tenc respecte de la informació que
han donat, sé que n’hi havia una que s’havia dut per part de la
Direcció General de Farmàcia, una informació respecte una
publicitat que no era correcta. I que aquesta informació,
aquesta queixa per part de la Direcció General de Farmàcia de
publicitat era del 2013. Clar, el meu dubte és, si en el 2013 hi
ha publicitat, hi ha identificació dels que fan publicitat, perquè
el que fa publicitat és per donar a conèixer el seu producte i un
sistema de contacte. Respecte d’aquesta denúncia de la
Direcció General de Farmàcia no es va poder investigar res per
part de la Universitat? És un dubte que segur que té la seva
explicació.

I res més, només donar-li les gràcies per l’explicació i esper
i desig que aquesta compareixença sigui per fixar les coses en
el punt que han d’estar les coses, per clarificar les coses als
ciutadans, perquè els ciutadans estiguin tranquils, sí que es vera
que a vegades passen coses que no volem ningú, però s’actua
correctament i s’actua on s’ha d’actuar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Joana Aina Campomar, per un
temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Molt breument. MÉS per Mallorca vol transmetre
públicament la seva solidaritat a les persones que s’hagin pogut

veure afectades i (...) si ha estat el cas, però també, a la vegada,
encoratjar els investigadors de la UIB a continuar amb la feina
de recerca, a vegades molt dura i poc reconeguda socialment i
que creiem important posar-la en valor i que aquests fets no li
facin malbé.

I jo crec que hem de donar suport a aquests 700
investigadors que realment fan una feina valuosa per a la nostra
societat. I des de MÉS per Mallorca encoratjar-los a continuar
endavant.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la Sra. Maria
Antònia Sureda, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Tornar
agrair la seva presència en aquesta comissió i les seves
explicacions que hagin pogut resoldre els dubtes que hi havia.

I res més, que la justícia ja farà la seva feina en acabar de
fer les investigacions.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca
té la paraula el Sr. Josep Castells, per un temps màxim de cinc
minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, com ha dit algun portaveu ara
fa poc, les explicacions són importants i evidentment és així,
però el rigor i la precisió també, i crec que moltes vegades ens
queixem els diputats de què precisament la remor mediàtica de
vegades posa més en relleu el que no funciona bé que el que
funciona bé. I de vegades episodis esperpèntics que
malauradament en aquest Parlament en vivim, doncs es posen
més en relleu que la feina que feim quotidianament, que
d’esperpèntic no en té res no.

Per tant, en aquest sentit jo em solidaritzo totalment amb la
Universitat i crec que el rigor i la precisió són importants i el
que no podem fer nosaltres, dialogant amb vostès, és treure
punta doncs de tot un enrenou mediàtic que hi ha hagut, que de
vegades no té el rigor, perquè es mesclen les coses, com molt
bé m’ha explicat el Sr. Carot. Jo per això crec que la
compareixença ha estat important, per a mi ha estat
clarificadora, jo els ho agraeixo perquè han respost tot el que
els he demanat i els asseguro que això no és fàcil que succeeixi
en aquesta sala.

Per tant, crec que això ja és molt bon símptoma, quan es pot
contestar tot el que es demana, jo crec que vol dir que estan
damunt la qüestió, aquest problema, com molt bé deia el rector,
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cap de nosaltres a cap institució estem exempts de què puguin
sorgir, evidentment respectant la presumpció d’innocència,
doncs puguin sortir ovelles negres, que no facin la feina com
toca, això pot passar a tothom, evidentment no es pot estar a
recer d’aquesta eventualitat i, per tant, doncs els agraeixo la
seva presència i els animo en aquest nou mandat a continuar
endavant i a oblidar aquest episodi i a treballar perquè la
Universitat de les Illes Balears reforci el prestigi que ja té.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Elena Baquero, per un temps
màxim de cinc minuts.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies, presidenta. Bé, res més que donar-los les
gràcies per les explicacions, per la transparència total i la
sinceritat que hem vist aquí, tant de bo nosaltres, tots els grups,
tots els polítics tinguéssim aquesta transparència i aquesta
sinceritat. Esperem que el succés s’aclareixi i s’expliqui on s’ha
d’explicar. I bé, per la nostra part sort i ventura en la nova
etapa i esperem no ser nosaltres de veritat qui embrutem aquest
prestigi.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. I ara per contrarèplica té la
paraula el Sr. Huguet, o el Sr. Carot.

EL SR. VICERECTOR D’INVESTIGACIÓ I
INTERNACIONALITZACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE
LES ILLES BALEARS (Jaume Carot i Giné)

Sí. Em disculparan perquè, efectivament, un dels punts que
havia quedat per respondre era això, la reunió amb la Direcció
General de Farmàcia el 2013. Bé, això va ser una reunió i
vàrem anar el vicerector d’Innovació i Transferència, qui us
parla i el doctor Pablo Escribá, no tenc la memòria
tremendament clara respecte d’això, però era sobre la publicitat
que feia Lipopharma del fàrmac experimental, el producte
experimental, la molècula per al tractament de l’Alzheimer. Hi
havia una publicitat que es podia considerar enganyosa en els
termes aquests als quals m’he referit abans, és a dir, podia
donar falses esperances. Bé, vàrem tenir una reunió, vàrem
parlar i la publicitat aquella es va retirar i en realitat a partir de
les hores, insisteix, sobretot a partir del 2014 es va controlar
moltíssim qualsevol cosa que sortís i que fos excessivament
entusiasta, però vaja.

Gràcies.

EL SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS (Llorenç Huguet i Rotger):

Be, jo, molt breument. Hi ha un tema que no hem
aconseguit que quedàs clar i m’agradaria que hi quedés clar,

perquè ho hem repetit moltes vegades. És a dir, l’actuació la
presidenta del Consell Social és d’acord amb el rector, no és
una dissociació de la decisió, és una decisió conjunta. Ja ho ha
dit el Sr. Saura, tant de bo m’hagués dit, la firmam tots dos, no
passa res si la firmam tots dos. Per tant, això que vostè diu de
mateixos fets, mateixa denúncia, denúncia a Fiscalia, bé, no són
els mateixos fets, en aquell moment hi ha la voluntat de cinc
persones que manifesten que volen anar a declarar davant la
policia. El fet anterior és una persona que teòricament ho havia
de dir en pla d’un despatx amb el vicerector, rector i la cap
d’Oncologia es va retractar. No és el mateix fet. 

Quan hi ha aquestes evidències damunt de la taula de
persones que volen anar a declarar davant la policia, per tant,
ja volen fer la passa següent crec que això determina aquesta
actuació conjunta entre presidenta i Consell Social i rector que,
evidentment, firma la denúncia qui ha rebut aquest requeriment
per part dels dos directors dels dos instituts. Però dic, perquè
això ho ha rebut la Universitat, ho ha rebut la presidenta del
Consell Social tot i que la denúncia dels fets no anava adreçada
a la Universitat sinó que anava adreçada a un altre organisme.

M’agradaria que quedàs clar perquè cada vegada se’m fa la
mateixa qüestió, la presidenta ho ha dit en públic, ho va dir el
dia del debat, ho ha dit en Consell de Govern, aquí on li han
demanat repetint aquestes paraules. Per tant, és una actuació
conjunta.

És molt nefast per a molts malalts de càncer, i jo he
començat avui la compareixença primer agraint-los que
m’hagin convidat i segon fent una miqueta aquesta idea de
solidaritat i suport als malalts, que no és només de paraula; he
estat en constant relació amb el president de l’Associació
Espanyola Contra el Càncer, el doctor Javier Cortez, hem
tengut diferents reunions, m’he pogut veure amb alguns
familiars que estan molt més, no vull dir tranquils, sinó un poc
més en la situació i els puc dir que molts de familiars, també ho
declaren així. Evidentment, quan surt la notícia se senten en un
primer moment de dir, igual ens han enganyat, però després
quan parlen, quan tu dius què s’ha fet, idò, la seva apreciació
també canvia una miqueta. Nosaltres volem estar al costat
d’aquestes persones, de fet em sembla que és a principis del
mes que ve tenim una reunió conjunta amb el president de
l’associació espanyola i amb aquelles persones que realment
vulguin parlar per dir-los què hem fet, què hem pogut fer i
perquè no hi hagi més Minervals. 

Molta gent el que vol, és a dir, no es tant reparar el que ja
ha ocorregut, perquè també en Medicina, diguem-ne, estable,
passen aquests tipus de situacions sinó que volem que això no
es pugui tornar a repetir. Això és un poc el compromís que
nosaltres volem adquirir també davant les famílies, que és un
compromís tan fort com el que volem assumir i davant de
vostès que representen la sobirania del poble. Per tant, nosaltres
com a Universitat volem assumir aquest repte d’intentar que
això no torni a passar mai més.

També li puc dir, no hem rebut més rumors de medicament
fals, és a dir, és que medicament fals no l’hem rebut el rumor.
És a dir, medicament fals no s’ha rebut el rumor, és a dir, és
que no era un medicament, segurament l’abús del llenguatge ha
anat per aquí. És un producte que estava en experimentació
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clínica. Bé, també molta gent que ha anat a declarar parla un
poc que els explicaven que era un producte que estava en
experimentació clínica. I perquè hi hagi estafa ha d’haver
engany i hi ha d’haver transacció. Això s’haurà de determinar
a nivell de jutjat.

El control sobre les patents de la Universitat, bé, la patent
de la Universitat hi ha un organisme nacional que dóna la
patent si és nacional, si és internacional finalment la Universitat
el control que pot fer és de l’ús que es pugui fer d’aquesta
patent. Quan la llicencies qui agafa una miqueta la
responsabilitat és l’empresa a la qual et llicencies, per això deia
abans, si s’ha fet un mal ús d’aquesta patent que és propietària
la Universitat finalment serem perjudicats. Per tant, ja tenim la
figura també de perjudicats per això, però això no serem
nosaltres que ho direm, això ho haurà de dir el jutge. 

Si es té el control sobre el fàrmac de l’Alzheimer, bé, vostè
pot contar que a partir d’ara també les coses han canviat, jo
diria que tot això sí que ens ha ensenyat la necessitat també de
promoure una miqueta més elements per poder fer aquest tipus
de seguiments. El tema de l’Alzheimer és un altre tema, no
tenim coneixements que s’hagin fet aquest tipus de mals usos. 

Per tant, sí li puc dir que per a nosaltres ha estat una lliçó,
que tampoc no és una lliçó agradable, i que finalment
l’autocrítica que puguem fer és doncs intentar esmenar aquestes
coses que no s’han de... pogués fer, no? 

Bé, pràcticament res més. Jo m’agradaria acabar amb
aquesta solidaritat amb els malalts que cada vegada que tenc
oportunitat de parlar amb ells per explicar les coses, idò,
cadascú té la seva versió.

Però acabaré amb una anècdota que és personal, és a dir,
tenc un company del meu departament que finalment va estar
en aquesta situació i jo no ho vaig saber fins que no va anar a
declarar, em va dir, “em sap molt de greu perquè sé que ho
estaves passant malament, però no et podia dir res”, i em conta,
“fa deu anys des de València m’envien a dir que aquí, a
Mallorca, hi ha possibilitats d’un producte que pot ajudar, per
a mi va ser l’únic fet que vaig poder fer per la meva mare, vaig
venir, vàrem estar aquí, la seva mare va durar un cert temps,
abans de morir li varen fer un TAC i el glioma li havia
disminuït”. I em va dir a jo personalment: “jo no puc dir que
m’han estafat, em varen dir que era un tema experimental, però
finalment en aquests moments el que fas és un últim esforç una
miqueta per una persona que tu estimes”. Aquest és el
problema, el problema és si algú en aquesta situació s’acaba
sentint enganyat perquè li han dit que això el curaria, això és el
que s’ha d’evitar. Bé, això era... el qui té els testimonis, jo tenc
aquest i en tenc un altre, però aquest és molt pròxim. Tenc el
testimoni, tenc altres testimonis en un cantó i en un altre, serà
el jutge que hi haurà de tramitar fins on arriba, no?

Per tant, estar amb les famílies, explicar-los i veure com se
senten i assegurar-los que  això per a nosaltres és una lliçó que
volem aprendre, que hem après i que esmenam en qualsevol
moment.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Me falta mi pregunta. Me puede contestar a la pregunta de
si ha tenido alguna conversación con el Sr. Escribá sobre el
rumor...

EL SR. VICERECTOR D’INVESTIGACIÓ I
INTERNACIONALITZACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE
LES ILLES BALEARS (Jaume Carot i Giné)

Sí, sí. Evidentmente, sí. 

(Se sent la Sra. Ballester i Nebot de fons que diu: “¿Y qué
le ha contestado?”)

Que esto son rumores, que esto, en fin, gente que me quiere
mal, no sé. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Arribats aquí, una vegada acabat el debat,
volem agrair la presència del Sr. Llorenç Huguet i Rotger, del
Sr. Jaume Carot i Giné i dels seus acompanyants.

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

EL SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS (Llorenç Huguet i Rotger):

Moltes gràcies.
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