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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Sí, Sr. President, Miquel Vidal substitueix Misericòrdia
Sugrañes.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a discutir l’únic punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE
núm. 1769/19 i la RGE núm. 1931/19. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 1769/19,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
millora de les actuacions en pacients amb dermatitis
atòpica moderada o greu.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
1769/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a millora de les actuacions en pacients amb dermatitis atòpica
moderada o greu.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Vicent Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. La dermatitis atòpica moderada i
greu és una malaltia crònica caracteritzada per la presència
d’un èczema inflamatori o una prurit intens i invalidant. Es
tracta d’una malaltia immunomediada que cursa en una
disrupció de la barrera cutània que compromès la qualitat de
vida dels pacients.

La prevalença a nivell mundial ha augmentat de dues a cinc
vegades en els darrers vint anys; els canvis ambientals, l’estil
de vida que s’han produït, especialment en els països
industrialitzats està incrementant els casos d’aquesta malaltia
a persones genèticament susceptibles. Actualment s’estima
que entre un 1% i un 3% de la població general pateix
dermatitis atòpica, un trastorn dermatològic que pot arribar a
afectar a un 20% dels boixos a Espanya, on la prevalença s’ha
triplicat en els darrers trenta anys.

Aproximadament, entre els 75 i e l 85% dels casos de
dermatitis atòpica s’inicien abans dels 5 anys, podent
desaparèixer entre un 60 i un 74% dels casos abans dels 16
anys, persistint el percentatge restant durant l’edat adulta, però
pot començar a qualsevol edat, especialment entre els 20 i els
40 anys. Els casos de greus d’adults únicament representen el
0,08% de la població. 

El caràcter crònic i recurrent de la dermatitis atòpica,
sobretot moderada o greu, determina una sèrie de
conseqüències negatives a la vida dels pacients com

l’afectació de la son, la qualitat de vida, l’entorn social i la
pèrdua de productivitat laboral o acadèmica. 

Freqüentment, aquesta dermatitis atòpica s’associa a
problemes de salut mental com ansietat o depressió, ja que
tant l’aspecte visible com la falsa creença que és una malaltia
contagiosa estigmatitza els pacients i els afecta l’autoestima
provocant, a més, rebuig social. 

Existeixen molts de tractaments convencionals, encara que
generalment dirigits a alleujar els símptomes de l’èczema;
afortunadament la majoria dels pacients amb dermatitis
atòpica es controlen amb educació  terapèutica, Escola
d’Atòpia, amb cures diàries i tractaments tòpics, però hi ha una
minoria de casos que no responen a teràpia convencional en
formes incapacitants de dermatitis atòpica en què s’haurien
d’oferir els tractaments disponibles  en el mercat mundial ja
que recentment han aparegut tractaments biològics que
bloquegen selectivament el sistema immune oferint millores
a les formes greus de la malaltia, com és Dupilumab. El fet de
disposar i facilitar aquest fàrmac eficaç i segur milloraria la
qualitat de vida dels pacients que han d’afegir la càrrega
econòmica associada al seu tractament per la manca de
finançament de productes bàsics com les cremes emol·lients. 

A Balears el Dupilumab s’ha començat a utilitzar primer
dins un programa d’ús compassiu en què es varen utilitzar vials
proporcionats per la indústria farmacèutica sense cost, però
que ja ha finalitzat i ara s’ha de sol·licitar a través de
medicaments estrangers. 

Per tant, existeix una evident necessitat d’informació i
educació d’aquesta malaltia i de les greus repercussions
socials, emocionals i econòmiques sobre la vida dels afectats
i dels seus familiars, però no existeixen dades consolidades de
la situació real de la dermatitits atòpica, especialment en
adults, per la qual cosa són necessaris més estudis
epidemiològics que permetin posicionar aquesta malaltia com
una prioritat sanitària. 

Per això, els pacients reafirmen la necessitat de
desestigmatitzar la malaltia i augmentar la divulgació i el
coneixement de la problemàtica que planteja aquesta patologia
crònica de la pell i que afecta un nombre creixent de persones.
En aquest sentit, l’Associació d’Afectats per la Dermatitits
Atòpica i l’Aliança General de Pacients han fet una sèrie de
propostes de millora, per la qual cosa el Partit  Popular
proposa instar el Govern balear i el Govern central a
augmentar el grau de conscienciació social generant major
evidència científica de la seva prevalença, impacte i costos
socioeconòmics; a establir unes illes clíniques harmonitzades
a nivell nacional per al correcte diagnòstic i tractament de la
dermatitis atòpica moderada i severa; a crear protocols de
diagnòstic adients per a la pràctica clínica per evitar retards o
falta d’atenció d’aquesta malaltia; a millorar la formació dels
professionals sanitaris, especialment a atenció primària; a
definir una ruta assistencial i facilitar el finançament adequat
perquè els afectats puguin rebre el tractament i atenció
apropiats, especialment aquells tractaments disponibles al
mercat mundial amb millor eficàcia/seguretat demostrada i
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aprovats per l’FDAMA, institucions adients per a aquesta
indicació. I finalment, com a darrera petició que fa a través
nostre aquesta associació, incrementar el suport psicològic
als pacients. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Començam el torn de fixació de
posicions, per tant, començarem pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, té la paraula la Sra. Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, president, bones tardes, diputats, diputades. Bé,
aquesta iniciativa, en un principi, va en la nostra línia de donar
major capacitat a l’atenció primària i si fos necessari oferir-
los formació, sempre acompanyada d’altres mesures com
protocols de detecció i assistència. El que passa és que a
aquesta iniciativa en la seva exposició el portaveu del Partit
Popular comenta i parla d’un medicament, Dupixent, no,
perdonau, Dupilumab, d’acord. Sí que és cert que el
medicament Dupixent, el principi actiu del qual és Dupilumab,
figura a la web de l’Agència Espanyola de Medicaments i
Productes Sanitaris, AEMPS, com a medicació autoritzada,
però no comercialitzada. 

L’informe de posicionament terapèutic d’aquest
medicament publicat per l’associació indica que la Direcció
General de la Cartera Bàsica de Serveis del Sistema Nacional
de Salut i Farmàcia, ha emès la resolució de no finançament
per a Dupixent..., Dupilumab, per la qual cosa es tracta d’un
medicament no inclòs en la cartera de serveis del Sistema
Nacional de Salut. No obstant això, en aquests moments es
manté el tractament dels pacients que el varen iniciar abans
d’emetre la resolució de finançament, alguns per la via d’ús
compassiu, a cost zero, i uns altres per la via de medicació
estrangera amb càrrec al Servei de Salut. Qualsevol nou
tractament respon a una situació excepcional que és valorat de
forma individualitzada i justificada per l’associació.

Atès que entre els punts que demana aquesta iniciativa no
hi és el nom del medicament com una obligació per part de la
conselleria, pens que hi votarem a favor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Correspon ara al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Gallardo.

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, també
nosaltres plantejam els dubtes que ha plantejat la representant
de Podem sobre el Dupilumab, però bé, veient que els punts
d’acord que es demanen en cap cas no fan referència a això, la

nostra predisposició també és donar suport a aquesta
iniciativa.

En tot cas, sí que voldria fer un poc d’explicació de com
són tractats a dia d’avui els pacients amb dermatitis atòpica,
més que res per posar en context. En primer lloc, són atesos
pels seus metges de familia derivats a criteri clínic als
especialistes de dermatologia del centre hospitalari
corresponent per tal que siguin valorats i segueixin el
tractament i seguiment que correspongui; després hi ha una
comissió autonòmica multidisciplinària d’al·lèrgies, que està
formada per especialistes dermatòlegs, otorrinolaringòlegs,
pneumòlegs, immunòlegs on són tractats en sessions de
processos de pacients afectats de diferents patologies.

En aquest sentit, el que voldríem dir és que bona part del
que es demana es fa i en tot cas trobam que és prou adient que
sí que es pugui donar suport a aquesta PNL. 

Ja està, res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gallardo. Ara tocaria al Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, però en
aquests moments la Sra. Diputada es troba absent. Per tant,
donam la  paraula al Grup Parlamentari MÉS per Menorca, té
la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Només intervindré per donar suport
a aquesta iniciativa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. I pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
la Sra. Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Sí, yo tampoco tendré ninguna intervención, más que dar
apoyo a esta iniciativa.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. I pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Xico Tarrés.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo el primer que voldria dir
és que és una mica... és una mica especial, arribar aquí a
aqueixa comissió i trobar-se amb aqueixa proposició no de
llei. Som polítics, i crec que és un tema molt tècnic. El Sr.
Serra ens la porta i, bé, ja està bé, haurem de dir evidentment
el que se’ns passa, el que ens envien, per poder tècnicament
argumentar la defensa d’aqueixa proposició no de llei.
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Ara bé, per què es presenta aqueixa proposició no de llei
i un nou sistema d’operar l’apendicitis? Creuen que una
comissió del Parlament ha d’entrar en aquests temes? Els
polítics estam preparats per opinar que això hagi de ser així?
Jo crec que la Conselleria de Salut ho ha d’haver fet molt bé
si a la darrera comissió d’una legislatura es presenta això,
sincerament, i nosaltres evidentment, com han fet la resta de
grups, donarem suport a aqueixa petició, com no pot ser d’una
altra manera, perquè se’ns diu, se’ns trasllada, i ho dic així,
se’ns fa, no és una idea meva ni un coneixement meu, que s’ha
de valorar positivament perquè s’està treballant ja en aquest
tema.

I possiblement un dels temes que vostè ha comentat, que
és la possibilitat que la gent tengui més a prop la possibilitat
de rebre tractament psicològic en aquests casos, és per allà on
s’està començant a treballar per part de la conselleria. Ja hi ha
en alguns centres contractats psicòlegs per atendre aqueixa
problemàtica; evidentment no a tots els centres, perquè
parlam, recordem-ho, o és el darrer dia i no fa falta que
recordem una vegada més d’on venim i el que s’ha invertit
aquesta legislatura, i el que s’ha millorat en atenció mèdica
durant aquesta legislatura, però és un dels temes que s’està
començant a treballar des de fa poc temps.

Així que nosaltres només li he de dir que, com ha fet la
resta de grups, hi donarem suport. Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tarrés. Ara té  la paraula per
contradiccions el grup proposant. Té la paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull agrair al tots els
grups el suport, i intentaré aclarir tots aquells conceptes que
s’han anat dient.

Aquesta proposició no de llei es presenta avui per mor que
surt a conseqüència d’una reunió de la mateixa associació de
pacients i de l’aliança de pacients tant de Balears com nacional
que varen tenir amb aquest diputat, i que intenten a través d’una
sèrie de parlaments sensibilitzar sobre una patologia que no es
coneix. 

Pràcticament l’exposició de motius està basada en el seu
informe, que té una part tècnica i també una part d’associació,
i l’únic que pretenen és que els diferents serveis sanitaris
d’aquest país obrin un poc aquest tema als tractaments més
moderns, i com he posat a l’exposició de motius ja he tengut
prou cura a no centrar-me en un medicament, perquè tots
sabem que tot això efectivament ja seria entrar en un debat
molt tècnic, però sí que he volgut citar a l’exposició de motius
el que s’està fent servir darrerament. Sí que és ver que a la
resta de propostes, les que votarem, no l’he fet constar, ho he
fet d’una forma molt genèrica a posta per això. 

Sí que és ver també que hagués pogut presentar-ho després
d’haver-ho consultat amb tots com una proposta que

haguéssim pogut firmar tots junts, i estic segur que tots ho
haguessin firmat, però a vegades, pensant que hi ha poques
comissions, he pensat que la forma més ràpida és aquesta, i el
primer que vaig deixar clar a l’associació d’afectats i a
l’aliança de pacients és que no és un tema polític, que aquí
hem presentat moltes vegades proposicions no de llei en
aquest sentit de sensibilització, de suport i d’instar a millorar
l’assistència a determinades patologies, i mai no hi ha hagut
problemes i tots els grups polítics hi han vingut a bé.

Per tant aquesta és la raó que a l’exposició de motius
aparegui un medicament determinat però no a les propostes,
perquè és parlar-ne però no demanar que es promocioni
concretament un medicament, res més lluny de la meva
intenció. He de dir que aquest text està basat en un text de
l’informe de l’associació de pacients, que he consultat amb
diferents especialistes en dermatologia que treballen a Ibsalut,
i que allò de tècnic que pot tenir crec que és assumible per
aquests diputats.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Serra. Idò acabat el debat,
sotmetem la Proposició no de llei 1769/19 a votació.

Vots a favor?

Hi ha 12 vots a favor, que són els assistents; per tant
l’aprovam per unanimitat.

I, en conseqüència, queda aprovada aquesta Proposició no
de llei RGE núm. 1769/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a millora de les actuacions en pacients amb
dermatitis atòpica moderada o greu.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1931/19,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Popular,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca, El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
i Mi xt, relativa a autonomia i estabilitat de l’Institut
d’Investigació Sanitària de les Illes Balears (IDISBA).

(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 1931/19, presentada pels grups parlamentaris
Socialista, Popular, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca,
MÉS per Menorca, El Pi PROPOSTA PER LES ILLES i Mixt,
relativa a autonomia i estabilitat de l’Institut d’Investigació
Sanitària de les Illes Balears.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Socialista té  la paraula el Sr. Thomàs, per un temps de deu
minuts.
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EL SR. THOMÀS I MULET:

Bona tarda. Primer de tot vull donar la benvinguda a les
persones que ens acompanyen, el Sr. Miquel Fiol, director
científic de l’IDISBA; David Martínez, director gerent; Sr.
Borja García-Cosío, investigador; na Gwendolyn Barceló,
també investigadora; igual que el Sr. Nacho Ricci i Margalida
Frontera, directora general d’Avaluació i Acreditació.

Tots sabem que l’IDISBA és un centre de recerca que té
una forma jurídica de fundació de titularitat pública i
personificació  privada, i que pertany al sector públic
instrumental de la comunitat autònoma. També saben que es va
crear a finals de l’any 2013, fruit d’un conveni de
col·laboració entre Conselleria de Salut, la UIB i el Servei de
Salut i, posteriorment, s’hi va afegir el Banc de Sang. Però si
em permeten recordaré que això no va començar l’any 2013,
sinó que va començar a principis de segle, del segle XXI, en
forma de Fundació CIMERA, Fundació Mateu Orfila,
Fundació d’Investigació Sanitària Illes Balears Ramon Llull,
i tot aquest conjunt d’etapes va finalitzar l’any 2013 amb la
creació de l’IDISBA.

Tots vostès saben també que la creació d’aquest centre
tenia un objectiu molt important, que era ser acreditat per
l’Institut Carlos III. Era una decisió aquesta acreditació que ja
estava contemplada al Pla estratègic d’investigació en ciències
de la salut de les Illes Balears, i aquesta acreditació es va
aconseguir el passat mes de gener, passant així a formar part
del que podríem dir un grup selecte de grups d’investigació
que estan al capdavant de la recerca en salut del nostre país.

Vull recordar que actualment té una plantilla pròpia d’unes
120 persones, entre personal investigador, personal de gestió
i de suport, però que a més a més té prop de 700 investigadors
adscrits, i per tant l’IDISBA és l’agent d’execució de recerca
més gran de les Illes Balears després de la Universitat. 

Si volem parlar de pressupost, de qüestions econòmiques,
que a vegades són importants, hem de recordar que aquest
institut de recerca té un pressupost de 6,7 milions d’euros,
però que només 1.400.000 provenen directament del
pressupost de la comunitat autònoma, els que no saben com
funciona un centre de recerca se sorprendran d’aquestes xifres
perquè els 5,3 milions restants són captacions de fons que fan
els propis investigadors, fruit de la seva pròpia activitat.

I, per tant, podem concloure que aquesta activitat científica
que es desenvolupa en aquest institut és altament rendible per
a la comunitat autònoma i que té un important retorn
econòmic. Hem de recordar que aquesta activitat de recerca
és molt variada, des de l’execució de programes de recerca
nacional, internacional, a través de convocatòries de
finançament competitives, de la gestió i desenvolupament
d’estudis clínics, activitats de transferència de coneixement i
de propietat intel·lectual, així com avaluació d’impacte de
recerca i moltes altres coses. Per tant, també hem de recordar
que l’activitat generada per aquests investigadors provenen de
diverses entitats, com hem dit abans, tant del Servei de Salut,

com de la Conselleria de Salut, com de la Universitat, o
d’altres.

De tot això es pot concloure que l’activitat desenvolupada
per part d’aquest institut té una alta complexitat i que, per tant,
la seva gestió correcta i eficient d’aquesta activitat depèn
també de la qualitat i capacitat d’impacte dels resultats que
puguin haver obtingut. I per això nosaltres pensam que és molt
important avançar cap una professionalització de la gestió de
l’institut, dotant-lo d’una governança que estigui alineada amb
les directrius i criteris de diferents organismes internacionals,
que també han assumit les autoritats del nostre país. És
important i és necessari que aquests centres tenguin
autonomia d’altres organismes públics, especialment de les
direccions o de les responsabilitats polítiques.

El Reial Decret 279/16, sobre acreditació d’Institut
d’Investigació Biomèdica o Sanitària, assumeix uns criteris
que estan en una guia tècnica d’avaluació, que és el tema
gruixut que volem comentar avui, perquè aquesta guia el que
estableix són els criteris d’avaluació de la governança d’un
Institut d’Investigació Sanitària, i parlarem de dues de les
seves figures, la figura del director científic, que diu que haurà
de comptar amb un procediment d’elecció del director
científic, on s’haurà de fer una valoració de la seva trajectòria
científica, de la capacitat de lideratge, d’experiència directiva
i que, a més, ha de pertànyer a l’àmbit del nucli del propi
Institut d’Investigació Sanitària, en aquest cas de l’Hospital
Universitari de Son Espases. I per altra banda també diu que ha
de tenir capacitat executiva per al desenvolupament de les
competències que estableixi el vincle jurídic i els mateixos
estatuts de l’institut.

I quant al director de gestió, també estableix aquesta guia
tècnica d’avaluació, que ha de ser nomenat pels òrgans de
govern de l’institut, amb conformitat del director científic i
que ha de pertànyer a l’òrgan de gestió. I a la mateixa vegada
aquest director ha de tenir capacitat executiva i és el garant de
la independència de la gestió econòmica de l’institut. I hem de
reconèixer que actualment aquest institut no acompleix
aquests criteris, perquè segons els seus estatuts, la direcció
superior de la fundació correspon al director gerent, a qui
designa i sobre el que disposa el cessament el patronat, a
proposta del president. I evidentment aquest director gerent
cessa del seu càrrec automàticament quan ho fa el president
del patronat que el va proposar, que, per si no ho saben, és el
titular de la conselleria competent en matèria de sanitat.

Per altra banda, el director científic és el responsable de
la direcció estratègica i operativa de l’estructura científica de
la fundació. Ha de ser una persona amb experiència acreditada
en tasques d’investigació científiques, amb un perfil
professional adequat i que s’ha de designar entre el personal
del Servei de Salut de les Illes Balears, o del personal propi de
la fundació i el seu càrrec té una durada de quatre anys, sotmès
a una avaluació. 

Per tant, ens trobam que si volem continuar dins aquest
grup selecte d’instituts d’investigació sanitària acreditats,
necessitam fer un seguit de modificacions en els seus estatuts,
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perquè la seva estructura s’ha d’adequar a aquests criteris
d’avaluació. I també hem de recordar que és molt important
que un institut d’aquestes característiques tengui estabilitat en
el temps i així podríem comentar que directors de diversos
instituts de recerca, com el de la Vall d’Hebrón, o derivats del
Clínic de Barcelona, presenten directors científics d’anys de
durada.

Per tant, necessitam retocar l’estructura actual de
l’IDISBA si volem que pugui tenir una adequada avaluació i
que sigui efectivament, amb estàndard d’avaluació correcta.
Per tant, necessitam donar aquestes passes, necessitam donar
estabilitat a l’estructura perquè la gestió d’aquests recursos
sigui el més eficient possible. I per això hem de donar passes
per despolititzar la institució, introduir criteris de
professionalització en la direcció i en la gestió de la recerca
que han de conduir a l’obtenció d’uns millors resultats i una
major eficiència del sistema per poder adreçar correctament
les prioritats en recerca per al futur. 

Per això, per aquesta necessitat de revalidar la seva
acreditació en el futur, aquestes entitats com hem dit, han de
tenir un director científic amb capacitat executiva per al
desenvolupament de les competències que estableixi el seu
vincle jurídic i els estatuts de l’institut i de la mateixa manera
també ha d’existir el director de gestió a la institució. 

Per això, els punts de la proposició no de llei els quals
venen a suposar un acord polític dels grups parlamentaris que
som aquí al Parlament, es concreten en dos punts: “El
Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut a
la modificació dels estatuts de l’IDISBA perquè la direcció
superior de la institució correspongui al director científic,
amb les funcions i responsabilitats corresponents.

I un segon punt: “el Parlament de les Illes Balears insta la
Conselleria de Salut a introduir la figura del director de gestió
a l’IDISBA, per sota del director científic i que haurà de ser
incorporat mitjançant un procediment de selecció laboral,
obert, competitiu i amb transparència.”

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Thomàs. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Serra, per un temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull saludar la
presència dels responsables de l’IDISBA, que ens permet
felicitar-los directament per la recent obtenció de
l’acreditació com a institut d’investigació, reconeguda per
l’Institut de Salut Carlos III, que depèn del Ministeri
d’Economia i Competitivitat, bàsicament per la feina
realitzada per l’equip, del qual una part ens acompanya avui
aquí. Va ser dia 24 de gener d’aquest any quan l’Institut de
Salut Carlos III va notificar a l’IDISBA la resolució
d’acreditació, com a institut d’investigació sanitària.

Aquest Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears
es va crear el 23 de desembre de 2013, mitjançant la signatura
d’un conveni de col·laboració entre la Fundació d’Investigació
Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull, la Conselleria de
Salut de les Illes Balears, el Servei de Salut de les Illes
Balears i la Universitat de les Illes Balears. Aquesta
implicació, encara que el Partit Popular en temes de gestió
ens solem abstenir, precisament per la gestió, quan es va
demanar el suport a aquesta PNL el Partit Popular ho va fer
des del primer moment, per tractar-se de l’IDISBA i, per tant,
de recerca i d’investigació, que, malgrat que tots diem i
consideram que és bàsica per al creixement d’una societat,
generalment no s’acompanyen de recursos proporcionals
aquestes afirmacions. Per tant, serà necessari l’augment de
recursos a l’IDISBA, proporcionals a la recuperació
econòmica, per millorar la competitivitat i la qualitat. Per això
ens hi vàrem voler sumar i donar-hi suport.

Per altra part, ens agradaria tenir informació de la
tramitació administrativa que avui s’inicia, sobretot perquè es
tracta d’un patronat que depèn d’una conselleria de govern amb
la finalitat de poder dur un seguiment, res més que per això.

Quant a les raons d’aquesta PNL no hi ha molt més a
afegir, no repetiré cap argument... que ha fet a la introducció,
en el temps de la introducció, feta pel portaveu socialista.
Realment  a l’exposició de motius ja queda clara la situació
actual descrita a l’article 6 dels estatuts i  la necessitat del
canvi que es proposa d’acord amb l’indicat a la nova Guia
d’acreditació dels instituts que ha de ser el referent de
l’IDISBA.

Per altra part, voldria destacar també el paràgraf del
Comitè d’Àrea Europea de Recerca i Innovació quant al
comentari que fa respecte que centres de recerca de nova
creació que actuen en el marc del dret privat obtenen grans
resultats. Per tant, pens que arriba un moment en què ens hem
de plantejar no demonitzar el privat i integrar-ho dins el
possible dins el que és el benefici social d’una comunitat.

Quant als punts d’acord, ja he dit que els votarem a favor,
el punt 1 quant a la modificació de l’IDISBA recordant... si ens
poguessin donar informació d’aquesta tramitació
administrativa per al seu seguiment, i  quant al punt 2... idò
quant al director de gestió de l’IDISBA per sota del director
científic incorporar mitjançant procediment laboral, està clar
que votarem a favor encara que això d’“obert, competitiu i amb
transparència” hauria d’estar implícit dins el que es considera
un procediment laboral, però ja està bé que es remarqui.

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula la Sra. Maicas, per un temps de deu
minuts.
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LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, presidenta, bones tardes, diputats, diputades. Els
portaveus que m’han precedit crec que han explicat i han
exposat molt bé la raó per la qual som aquí reunits.

És cert que després dels canvis ocasionats en aquest
institut és necessari acompanyar-los d’un altre canvi que és el
que es presenta avui aquí. Tenint en compte que el director
científic, que malgrat que ostenta la màxima representació de
la institució, no té competències legals i efectives sobre la
gestió dels seus recursos, i això dóna lloc, per una banda, a una
situació de dependència política de la creació superior de
l’institut i per una altra perjudica profundament el
desenvolupament d’una estratègia científica sòlida i a llarg
termini liderada pel director científic, que és el que demana
aquesta iniciativa.

Crec que amb els punts als quals s’insta en aquesta
iniciativa garantim un canvi de millora i eficiència del sistema
necessari per avançar en l’objectiu d’aquest institut per la qual
cosa crec que són causes més que justificades per presentar
aquesta demanda.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Gallardo, per un temps de deu
minuts.

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull donar
la benvinguda a tots els representants de l’IDISBA que avui ens
acompanyen, des de direcció científic, director gerent,
investigadors i també a la directora general d’Acreditació i
Recerca del Govern.

També vull mostrar-los la meva admiració, admiració molt
sincera, per la tasca que realitzen i felicitar-los de nou per
l’acreditació que varen obtenir de l’Institut de Salut Carlos III.

Abans, a la PNL anterior, quan en parlàvem, el representant
del Partit Socialista comentava que sovint en aquesta comissió
de Salut ens arriben temes molt tècnics i els polítics molt
sovint no estam preparats per reconèixer exactament de què
parlam i per opinar en temes tan concrets a l’hora de decidir
quines actuacions són les més adequades en els pacients, com
per exemple en el tema de la dermatitis atòpica o quins
tractaments són els millors que haurien de rebre.

Ara bé, està bé que nosaltres reconeguem quines són les
limitacions polítiques que tenim i és important que una PNL
com aquesta que tractam ara tracti temes com el fet de cedir
espais que ara estan copats per gestors que són nomenats per
polítics i que roden en cada legislatura i que deixin de ser-ho
i estiguin a partir d’ara ocupats per científics i que els criteris
pels quals s’escullin siguin estrictament científics.

En aquest sentit , és important que per unanimitat es
modifiquin els estatuts de l’IDISBA per tal que la direcció
superior de la institució correspongui al director científic. 

Així mateix, també consideram molt positiu el segon punt
de la PNL que indica que es crearà la figura del director de
gestió , que estarà per davall del director científic i que
s’incorporarà a través d’un procediment obert, competitiu i
transparent.

Nosaltres consideram que una societat moderna ha de
destacar per la inversió que té en R+D+I i entitats com
l’IDISBA donen prestigi i qualitat a la democràcia i al nostre
petit país.

En aquest sentit, vull recordar que aquesta legislatura el
Govern ha apostat fortament per l’IDISBA i que s’ha doblat el
finançament estructural. També això ha permès que el
personal contractat hagi augmentat des de l’any 2015 fins ara
en més d’un 80%.

En aquest sentit simplement vull dir que votarem a favor
d’aquesta PNL com no podia ser d’altra manera.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gallardo. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula la Sra. Font, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull donar la benvinguda al públic
que avui ens acompanya, poca cosa a afegir al ja explicat per
altres portaveus. Per al nostre país és fonamental invertir  i
tenir una estructura sòlida de recerca tant pel coneixement que
es genera com en termes econòmics ja que la inversió en
recerca té molt bon retorn.

Necessitam tenir professionals valorats  i que siguin
valorats per la societat de la qual formam part, perquè la tasca
de recerca millora un país.

Necessitam que els nostres professionals es fidelitzin a la
nostra comunitat i la millor manera és oferir bones
oportunitats professionals.

Parlam molt de diversificar la nostra economia i crec que
IDISBA és una clara aposta d’aquesta diversificació. Com a
país ens hem de sentir orgullosos que aquest institut hagi rebut
aquest any l’acreditació de l’Institut de Salut Carlos III i dic
que ens hem de sentir orgullosos perquè aquesta fita fa que
l’IDISBA entri a l’elit de la recerca sanitària i és que des de
l’any 2015 no es concedia aquesta distinció a cap centre
d’Espanya i l’IDISBA ho ha aconseguit en només cinc anys.

Per açò des d’aquí i en nom de MÉS per Menorca vull
donar l’enhorabona a totes i a tots els professionals que ho han
fet possible.
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La recerca és una eina bàsica per construir coneixement,
ajut a l’èxit empresarial i, si em permeten la digressió i tenint
en compte el moment de fake news que vivim, és la millor
manera d’aprovar i sustentar veritats i és que com va dir
Nicolás Salmerón: “la ciència és el pedestal de la veritat”.

És important idò estabilitzar aquestes estructures i créixer
com a país més enllà del turisme perquè la investigació és clau
per aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la Sra. Sureda, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Deman disculpes per haver arribat
tard, però hi havia un altre acte important pel que fa a infants
i som els que som i fem el que podem.

Nosaltres a l’octubre del 2017 en una entrevista el nostre
portaveu Sr. Font manifestava que si fóssim capaços de posar
en l’agenda política fons per a investigació, desenvolupament
i innovació podríem veure canvis rellevants en deu o quinze
anys, però que som tan egoistes que només fixàvem la mirada
a l’any 2019. Ja som a l’any 2019 i lluny queden aquelles
propostes de resolució que es varen aprovar a iniciativa del
nostre grup parlamentari el setembre del 2016 que
propugnaven un augment significatiu de les partides
econòmiques de l’IDISBA i la UIB.

Fa gairebé dos anys que manifestàvem, en el que ha estat
una constant que el nostre grup parlamentari ha mantingut des
de l’inici de la legislatura, que no havíem de fixar els nostres
horitzons a les eleccions del 2019, sinó en les Illes Balears
que volem tenir el 2039. Creiem que és cap allà on hem de
mirar.

En aquella entrevista el nostre portaveu recordava que un
20% de la població es troba en risc de pobresa i es demanava
si podem escurçar aquest problema com a prioritat de l’agenda
política i es contestava dient que gestos sí que n’hem de fer i
que sens dubte en tornarem a fer.

En aquest sentit, comentàvem que quan es fixa el
repartiment dels diners de l’ecotaxa no veiem ni una clucada
d’ulls cap a la innovació ni cap a la lluita contra la pobresa.
Tenim investigadors capdavanters que són per tot el món i no
som capaços de posar 15 milions sobre la taula per fer-los
tornar cap aquí.

Si tenim determinació  i apostam per organismes com
l’IDISBA quan les seves recerques estiguin acabades en deu o
dotze anys tots els beneficis que generin aquestes
investigacions seran per a aquesta terra.

El Govern de les Illes Balears, aquest parlament s’ha de
veure que tenen un compromís social i mediambiental, però
també un compromís real amb la innovació, amb la recerca,
amb mantenir el nostre turisme de qualitat i poc a poc anar
desenvolupant altres sectors diversificant la nostra economia. 

Ens queixam que no tenim indústria, quants de diners
d’aquesta ecotaxa hem dedicat a donar suport a una indústria
i a una investigació o a una innovació? Tenim un pressupost de
més de 4.000 milions d’euros anuals més i hem d’espavilar,
apropar el discurs polític a la realitat i invertir en el futur
d’aquesta terra. Mai no hem tengut tantes persones a les
nostres illes tan ben preparades i que poden dirigir equips i
assolir reptes en I+D+I; els hem de recuperar donant ple
suport als nostres organismes d’investigació.

Aquí tenim un centre excepcional, l’IDISBA, amb uns
professionals, homes i dones, amb una preparació
excepcional. Si només cobrim les nòmines i no destinam fons
a la inversió i els mitjans, si no dedicam doblers a fer front a
la bona tasca que es fa, quedarem descavalcats del know how
del futur; si no tenim aquest know how, aquest coneixement,
acabarem comprant-lo a l’exterior en lloc de ser nosaltres els
que el tenguem. 

D’això i no d’una altra cosa va avui aquesta proposició no
de llei que presentam conjuntament tots els grups polítics que
conformam l’arc parlamentari, de dotar l’eines l’IDISBA
perquè sigui un organisme àgil i amb una direcció científica,
però també de gestió, forta, professionalitzada i sense
dependència dels vaivens polítics, una direcció que assumeixi
el lideratge de l’institut i pugui generar els resultats que tots
esperam d’aquest organisme d’investigació sanitària. 

Per tot això que he exposat, des del nostre grup
parlamentari signàrem aquesta proposició no de llei. 

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Seijas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, presidenta. Yo también quiero dar la bienvenida a
todos los miembros del IDISBA que están hoy aquí, igual que
a la representante del Govern, y me queda poco que añadir
después de la intervención de todos los demás diputados. La
explicación del Sr. Thomàs ha sido muy clara, y no queda nada
más que demostrar e l apoyo a la iniciativa, y también
manifestar el acuerdo total con la última intervención de la
Sra. Sureda, que el I+D+I es fundamental para la
diversificación del modelo productivo, para que no esté solo
dependiendo del tema del turismo y para que nuestra sociedad
pueda crecer y desarrollarse. Toda la inversión que se pueda
hacer en I+D+I es poca, y creo que... ni este gobierno ni los
anteriores han dado la atención que se merece este sector.
Espero que los nuevos representantes que pongan los
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ciudadanos en las instituciones sean más receptivos a la
necesidad de la inversión en I+D+I, y esto, que mejore.

Nada más que aportar. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Seijas.

Acabat el debat...

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sra. Presidenta, si em permet un minut...

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula per un temps de cinc minuts, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ja sé que tots els grups
parlamentaris són signants d’aquesta proposició no de llei,
però això no obvia que el Grup Parlamentari Socialista vulgui
agrair a tots els grups les seves paraules i el seu suport a
aquesta iniciativa. 

Vull recordar que fa pocs dies que s’ha aprovat un decret
de carrera investigadora, que és una fita primerenca al nostre
país, que és una passa molt important per a tots els
investigadors.

I, en tercer lloc, simplement vull recordar que aquesta
proposició no de llei és una iniciativa que suposa un
determinat compromís dels diferents grups parlamentaris per
tres coses: donar estabilitat, donar governança i donar futur a
aquest institut, però, el que és important, amb criteris
d’avaluació, perquè aquests criteris d’avaluació siguin al si de
l’IDIBSA, que d’aquesta manera podrà ser acreditat d’aquí a
quatre anys.

I res més que dir que tengui molts d’anys de vida l’IDISBA.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Thomàs. Passam a votar la Proposició no de
llei RGE núm. 1931/19.

Vots a favor?

En conseqüència, amb 12 vots a favor, queda aprovada, per
unanimitat, la Proposició no de llei RGE núm. 1931/19,
presentada per tots els grups parlamentaris, relativa a
autonomia i estabilitat de l’Institut d’Investigació sanitària de
les Illes Balears, IDISBA.

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

Amb 13 vots a favor, perdonin.
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