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LA SRA. PRESIDENTA:

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

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE
núm. 6579 i 7249/19.

1) Proposició no de llei RGE núm. 6579/19,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a pacte per una
nova llei universitària.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
6579/19, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a pacte per una nova
llei universitària.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Fernández, per un temps de cinc
minuts. Endavant.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Moltes gràcies, presidenta, bona tarda a tots i totes. Avui
els grups signants d’aquesta iniciativa la presentam amb una
ferma convicció, la convicció que la defensa de la universitat
pública ha de ser una prioritat per als responsables públics i
per als representants de la ciutadania, i ho fem perquè no hem
deixat d’entendre mai la universitat com el bressol del progrés
i del desenvolupament democràtic de totes les societats, així
com a responsable de la transferència de coneixement i també
de la creació d’un patrimoni cultural i científic del qual som
responsables; i per descomptat, també, com una eina
imprescindible per convertir la nostra societat en una societat
diversa, equitativa i justa, entenent com sempre la universitat
com un motor de l’apoderament de la ciutadania.

Però hem de ser honests, i si som honests hem de
reconèixer que el sistema universitari espanyol necessita una
reforma en profunditat. L’actual llei d’universitats  data de
l’any 2007 i ha deixat de ser l’instrument normatiu que
necessita la universitat pública espanyola, i no ho dic jo ni ho
diu el meu grup parlamentari, ni els grups parlamentaris que
m’acompanyen en aquesta iniciativa; ho diuen tots els experts,
ho diu la mateixa comunitat universitària, és una reivindicació.
Han passat també més de deu anys de la implantació del Pla
Bolonya a la universitat espanyola, i dins el marc d’una
societat que també és canviant i que ha d’afrontar reptes més
complexos i més globalitzats.

No podem negar l’evidència, i  l’evidència és que
necessitam un nou marc jurídic que permeti a la universitat
modernitzar-se, que permeti millorar l a  s e va
internacionalització, que respongui a les noves demandes de
la societat per adaptar-se als canvis del món tecnològic,
cultural, laboral...; que redueixi també la burocràcia per
afavorir la tasca dels investigadors, una reivindicació també

des de fa molts d’anys del mateix personal docent i
investigador; i que acabi també amb la precarietat que viuen
molts de docents universitaris. També, per suposat, que
permeti el retorn del talent emigrat en els darrers anys i,
sobretot, que garanteixi i asseguri una formació integral de
l’alumnat a la universitat pública; que tengui un nou model
docent amb l’aprenentatge centrat en l’estudiant, i que
garanteixi també un accés universal i gratuït -i això és
important, gratuït- als estudis superiors, independentment de
l’origen socioeconòmic de les persones, perquè
malauradament el que tampoc no podem negar, perquè és una
evidència, és que en els darrers anys milers d’estudiants s’han
vist expulsats del sistema universitari per manca de recursos.

Aquesta reforma legislativa ve reclamada per tota la
comunitat universitària, com dèiem abans: estudiants, docents,
rectors..., i ha de néixer dins el marc del diàleg amb la cerca
d’un consens, el màxim consens possible. I és per això que el
que proposam en aquesta proposició no de llei és que s’obri
un nou pacte d’estat amb tots els agents implicats, des del món
acadèmic passant pel món polític i arribant al món social, un
diàleg que planifiqui el futur de la universitat que volem i que
generi estabilitat.

Tenint en compte el respecte absolut al principi de
l’autonomia universitària, com no podria ser d’una altra
manera, hem de poder defensar el sistema universitari que
volem, i volem una universitat d’excel·lència i de qualitat, com
és el cas de la UIB, que en els darrers anys ha realitzat un
esforç enorme per situar-se en els rànquings de qualitat i
d’investigació en els quals se situa actualment, una universitat
més dinàmica, que estigui oberta a la innovació, que per
descomptat sigui una universitat competitiva, i amb una
governança pròpia que des de la seva independència sigui
crítica, democràtica i transparent, una universitat que al cap i
a la fi també estigui compromesa amb la seva dimensió social,
com a motor de més equitat, de més oportunitats i , com ja
deia abans, que passa, entre d’altres qüestions,
inexcusablement per un accés progressiu gratuït a l’educació
superior.

Per tant deman el vot favorable per a aquesta iniciativa
apel·lant al consens necessari que una iniciativa d’aquest tipus
reclama.

Moltes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fernández. Per a la seva defensa per part del
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Santiago, per un temps de cinc minuts. Endavant.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Efectivamente nosotras
estuvimos de acuerdo en todo momento con la propuesta de
hacer una nueva ley de universidades. 
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Consideramos que hay tres problemas básicos en el tema
universitario aquí en el Estado español. El primero es
conceptual sobre qué es y qué representa exactamente la
universidad. Hay un segundo problema que es la falta de
financiación y los recortes a los que ha sido sometida sobre
todo en la época del Partido Popular y de la derecha en
general. Y en tercer lugar, la endogamia y la inercia del
compadreo que existe internamente en la universidad pública.

Respecto al aspecto conceptual, creo que el problema
centra es que nunca se ha considerado hasta ahora la
universidad como una palanca para el cambio en el sistema
productivo español, y no se ha dirigido, un sistema que está...
que está definido a través de la construcción, del ladrillo y del
sector servicios, nunca ha habido intención política de
dirigirlo a uno basado en la investigación, en la innovación y
en el conocimiento. Seguimos en ese sistema productivo que
está estancado, y por lo tanto no se ha invertido mucho o poco
en universidades, y mucho menos ya en investigación. El poco
apoyo a la ciencia nos va a seguir metiendo en una espiral de
mediocridad; si cuando aparecen las crisis lo primero que se
recorta es en educación y en investigación, pues poco se va a
avanzar. Nuestro sistema está obsoleto, nos seguirá
perjudicando, y esto nos perjudicará, la falta de inversión en
investigación y en educación universitaria, nos perjudicará y
nos seguirá perjudicando económicamente.

Realmente esta falta de... de dignificación de la universidad
y la investigación dificulta el entendimiento de cuál es el
papel de la universidad, las necesidades especialmente..., y las
necesidades que tiene esa universidad. Puede ser, bueno, ha
sido normalmente un problema en el que..., digamos que la
universidad, la investigación, está muy ligada al progreso,
siempre estará..., porque el progreso siempre estará, digamos,
del lado de la ciencia y de la investigación. Quizá ese
fundamentalmente es uno de los problemas con los que se ha
encontrado la universidad, que por contribuir precisamente a
la esfera del conocimiento y de la ciencia, y por tanto avivar
el pensamiento crítico, se ha considerado siempre un
instrumento más bien de la parte izquierda de la sociedad. Sin
ir más lejos de las esferas universitarias han salido dos
grandes movimientos reivindicativos contra el sistema
establecido: el París del 68 y, sin ir más lejos, el 15M, que
también salió de la universidad.

El segundo problema, como decíamos, era la falta de
investigación, la disminución clave en los presupuestos
generales del Estado; en el año 2013 disminuyeron hasta un
18% las partidas dedicadas a la educación superior, y hasta en
un 80% los gastos de I+D+I. El presupuesto, para que os
hagáis una idea, de la Universidad de Harvard es de unos
3.700.000 con sólo  21.000 estudiantes, y en cambio en la
Universidad Complutense de Madrid el presupuesto es de 600
millones, y tiene cerca de 90.000 estudiantes. És una falta de
financiación muy grave que supone menos personal de apoyo
a la investigación.

Y por último, el tema de la endogamia y la inercia del
compadreo que existe en las universidades públicas: el cauce
que siguen a la hora de la elección de profesores, que es poco

transparente; la elección de personal normalmente se hace de
una forma secreta, a puerta cerrada, está poco controlada; el
sistema a penas está controlado y el hermetismo es evidente
cuando después afloran casos como el de Cifuentes y sus
másters. La Ley Orgánica de universidades en 2007 es verdad
que pretendió equiparar nuestras titulaciones, pero no
solucionó el problema que siempre estuvo donde estuvo, en la
incapacidad para seleccionar al profesorado en función de la
cualificación y en función de la preparación y no en función
del número de másters o el número de publicaciones que haya
hecho en revistas.

Por lo tanto creo que es interesante, creemos que es
interesante que exista una nueva ley que abarque todos estos...
y profundice en todos estos problemas, que la política marque
unas líneas generales que favorezcan la regeneración del
sistema universitario, y que todo se haga evidentemente
siempre desde el diálogo y desde la escucha a todos los
sectores y para. bueno, pues para tratar de aportar
transparencia, mayor financiación y, bueno, pues sobre todo
una ley que tendrá que salir con voluntad política y con mucho
diálogo.

Por lo tanto, votaremos que sí, claro evidentemente.
Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Per a la seva defensa per part del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Mas,
per un temps de cinc minuts. Endavant.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres entenem i hem entès
sempre, que la universitat és un dels pilars bàsics de la
societat. La universitat no ha de ser només una màquina
d’expedir títols, de generar màsters, sinó que ha de ser una
eina per fer arribar la formació, el coneixement i la creació a
la societat. I sobretot fer-la servir com una eina per fer arribar
totes aquestes coses a les capes més baixes d’aquesta societat.
És important que la universitat, e ls  estudis universitaris, la
investigació, la creació que genera sobretot la universitat
pública arribi per tot, arribi a tots els racons del país.

Qualsevol família, qualsevol persona..., és a dir, recordam
encara aquells temps a principis dels 80, que estudiar a la
universitat no era possible per a tothom, era complicat, era
difícil per a segons quines capes socials, per a segons quines
famílies, arribar que els seus fills poguessin arribar a estudiar
una carrera universitària. Això ja ha passat a la història,
confiem que aquesta història no torni i ara qualsevol família
de l’Estat espanyol pot confiar que els seus fills arribin a la
universitat, i això no només ho hem de mantenir, sinó que ho
hem d’impulsar.

Per altra banda, necessitam una universitat pública que posi
en valor i posi al servei de la societat la investigació, la
investigació en totes les branques del saber, és a dir, ja sigui
en qüestió de lletres, en qüestió de ciències; vull dir que hi ha
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molts d’àmbits d’actuació que la universitat pública és la que
ha de fer la feina d’investigació per així poder créixer com a
societat i poder seguir avançant en molts de camps.

Per això necessitam un pacte, un pacte al qual s’apuntin
totes les organitzacions polítiques, però no només les
organitzacions polítiques, jo crec que aquí hi juga un paper
molt important la societat c ivil, hi juguen un paper molt
important els docents, hi juga un paper molt important la
societat civil organitzada. Crec que ha arribat el moment de
fer una nova llei d’universitats, ho reclamen també els rectors,
ho reclamen els docents de les diferents universitats  de
l’Estat. Jo crec que iniciatives com aquesta haurien de ser a
tots els parlaments autonòmics i a partir d’aquí que l’Estat
prengui nota i posi fil a l’agulla i es posi en marxa en això, en
l’elaboració d’una nova llei d’universitats.

Per això, al marge de votar a favor, ja que l’hem
presentada, votarem a favor, demanar als grups de l’oposició
que també se sumin a la iniciativa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. El Grup Parlamentari Popular ha
presentat les esmenes RGE núm. 2936 i 2937/20 i per a la
seva defensa té la paraula la Sra. Riera, per un temps de cinc
minuts. Endavant.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes a tothom, diputats i
diputades. Nosaltres, des del Grup Parlamentari Popular, hem
presentat, com deia la presidenta, dues esmenes d’addició ,
bàsicament amb la voluntat d’arribar al consens de fer una
iniciativa completa entre tots els grups. Estam d’acord que la
matèria universitària és d’aquelles matèries que és interessant,
imprescindible i que a més, ens ho agrairia la ciutadania que
arribàssim a consensos el més amples possibles. 

I des del Partit Popular evidentment hem demostrat
sempre aquesta voluntat de consens, no en matèria
universitària, sinó en matèria educativa, en general; vull
recordar que tant quan hem governat com quan hem estat a
l’oposició, per exemple, a Madrid, hem format part d’una sots-
comissió per un Pacte Educatiu i hem estat allà asseguts en un
seguit de punts, on una de les matèries importants era el tema
universitari. Fins i tot en aquesta cambra, per exemple, hem
format part d’una Comissió per un Pacte Educatiu la passada
legislatura, per assolir tot un seguit d’acords, des de les
nostres aportacions com a oposició, i a la legislatura anterior
es va fer un pacte on el Partit  Popular precisament va estar
assegut i no vàrem ser nosaltres, sinó els partits d’esquerra
que estaven a l’oposició els que es varen aixecar l’any 2012,
i es va rompre aquell intent d’acord.

Per tant, crec que és important intentar aconseguir
aquestes voluntats, aquests consenss tant quan un governa com

no, perquè són matèries on hem d’intentar despolititzar, o
deixar a part segons quines ideologies i mirar per al bé comú.

Nosaltres presentam aquestes dues esmenes, una perquè
consideram necessari i així ho hem fet amb propostes a les
diferents esmenes pressupostàries de diferents anys.
Consideram important que es facin estudis de demanda, de
quines carreres, màsters o graus són necessaris a les nostres
illes, perquè tenim una universitat, saben vostès, de les que
està menys incentivada, hi ha més alumnes que se’n van a
estudiar a fora, hi ha més alumnes que abandonen els estudis
en el primer curs i consideram que seria una de les matèries
on es podria fer un estudi important per analitzar quines
carreres, quins estudis es poden implantar. I per això hem
presentat aquesta esmena per analitzar la realitat social.

I per altra banda, perquè es millori el finançament de la
universitat. Saben vostès que el rector ha comparegut en
diferents ocasions en aquesta seu parlamentària i ha dit que tot
i que s’ha avançat en finançament des de l’any 2014, vull
recordar que ell sempre ho ha dit, doncs és necessari
continuar avançant perquè estam molt justs a la mitjana
nacional i hauríem d’intentar estar un poc millor a nivell de
finançament, per tenir aquest atractiu universitari, per evitar
l’abandonament d’estudis com els deia i també per millorar
aquesta inversió.

Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta iniciativa.
Consideram que no és necessari cercar justificacions d’altres
problemàtiques que s’han volgut reflectir, de temes de
compadreo , que he sentit parlar, o de màsters de la Sra.
Cifuentes, jo no entraré en màsters del Sr. Sánchez, ni
problemes d’incompatibilitat del Sr. Monedero, crec que això
seria desprestigiar una iniciativa que hem intentat conformar
entre tots i que per si mateixa està justificada i que, per tant,
es mereix aquest consens i aquesta confiança per part dels
grups parlamentaris.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Riera. Passam ara al torn de fixació  de
posicions. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula la
Sra. Guasp, per un temps de cinc minuts. Endavant.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidenta. Miren, el objetivo de la iniciativa que
hoy presentan los partidos del gobierno nos parece muy
loable, con un objetivo con el que estamos completamente de
acuerdo, que es el de impulsar un pacto de estado por la
universidad, aunque posiblemente, ciertamente discrepamos
con el modelo que proponen.

Estoy completamente de acuerdo con lo que ha explicado
el portavoz del Partido Socialista, cuando ha afirmado que el
sistema educativo universitario necesita una reforma urgente
y estaremos todos de acuerdo en que la educación constituye
el pilar básico sobre el que un país construye su presente y su
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futuro. Por eso consideramos necesario que sea una de las
prioridades del Govern y del Gobierno central.

No creemos que este Gobierno haya empezado con buen
pie, al separar el Ministerio de Ciencia e Innovación del
Ministerio de Universidades, fue muy criticado por el sector
de científicos, y que creo que haber acordado hace poco más
de dos semanas crear un órgano de coordinación, que no hace
más que duplicar y sobredimensionar, pues en eso no creo que
haya comenzado con buen pie, como digo, este Gobierno. Y
por tanto, no sé si le va a dar la importancia que requiere el
pacto educativo de universidad.

Desde Ciudadanos creemos que lo prioritario es un pacto
de estado educativo, consensuado, fuera de toda ideología y
que no se utilice de forma partidista por ninguna de las partes.
Y denunciamos en su momento la irresponsabilidad del
Partido Socialista, cuando dinamitó el pacto educativo en
2018. En Ciudadanos hemos seguido trabajando por ese pacto
educativo, basado en el consenso que refuerce la igualdad de
oportunidades. Es verdad, como digo, que el modelo que
propone Ciudadanos es diferente, yo misma traje a esta
comisión una proposición no de ley que no fructificó, que era
en cuanto a la homologación de tasas universitarias, pero
también incluíamos la necesidad de impulsar una comisión
para trabajar en una selectividad única, en una homologación
de lo  que era el contenido curricular que no era lo mismo
que..., que lo explique en su momento, no era lo que aquí se
habló en esta comisión y que por eso se votó en contra.

Nosotros votaríamos a favor del punto que propone el
Partido Popular, las dos enmiendas que proponen, si es que se
aceptan por los grupos proponentes. Pensamos que es
necesario garantizar una financiación estable para las
universidades y es básico, desde nuestro punto de vista,
armonizar esas tasas universitarias, como he dicho, para no
crear más desigualdades territoriales.

Creemos que la UIB está infrafinanciada, así se lo hemos
hecho saber al conseller de Educación tanto en comisión
como en el pleno. La UIB es de las universidades peor
financiadas de España con una inversión por alumno de 5.449
euros, dicho y expresado por el propio rector, siendo en el
País Vasco esta financiación de 8.976 y la media española en
torno a 7.000 euros. Estamos todavía muy lejos de esa media
y nosotros queremos incluso superarla.

Por tanto, consideramos muy importante que salga
adelante esta enmienda. Y también desde Ciudadanos,
nosotros proponemos reforzar esa financiación con una
financiación adicional a las facultades y departamentos
universitarios con mejores resultados.

Nosotros nos vamos a..., abstener, perdón, en la propuesta
que hoy debatimos.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Campos, per un temps de cinc
minuts, endavant.  

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Bien, jo creo que con el
tema que nos atañe hay que empezar siendo honestos y para
ser honestos hablando de universidades hay que ser críticos,
hay que ser críticos porque ninguna universidad española está
entre las 200 mejores del mundo, según los rankings que más
siguen la calidad universitaria, solo encontramos una en los
250 puestos de cabeza y tres en los 300, y no somos la
número 301 en peor financiación, con lo cual la relación entre
financiación y resultados muchas veces no tiene el porqué
estar pareja.

Además, todo el mundo sabe que el mundo universitario es
seguramente el más endogámico de España, ya que creo que
en ningún otro ámbito profesional existe el tráfico de cargos,
becas, concursos similar al que está sucediendo en las
universidades. Vamos, creo que todo el mundo lo sabe, o es
vox populi, que antes de convocar una plaza ya se sabe quién
la va a ocupar.

Decía el representante de Podemos haciendo referencia al
máster de la Sra. Cifuentes, hecho muy lamentable, por cierto,
tiene toda la razón, pero se olvidaba de la famosa beca black
al profesor honorífico Iñigo Errejón, el ex de Podemos que se
llevaba 1.800 euros al mes por un trabajo que tenía que ser
presencial, pero que vamos, que jamás puso un pie en la
Universidad de Málaga.

Esto, el caso de Errejón, como ocurre en tantas otras
prácticas universitarias en España, lo importante no era la
calidad en la investigación o su pertinencia, la pertinencia de
esa investigación, lo esencial era la relación del que concedía
la beca con el que la cobraba, el profesor en cuestión hay que
recordar que después fue cabeza de lista de Podemos. 

Esto desgraciadamente sucede en la universidad española
y sucede también con los másteres universitarios que aquí se
han citado. Hay centenares de másteres y... además muchos
creados ex profeso que no se sabe muy bien el objetivo del
cual y luego se convierten en pequeños chiringuitos montados
sin ningún, además..., como digo, ningún rigor, que se limitan
a financiar esos departamentos universitarios por el método
de otorgar otro título inútil a cambio de una pequeña cantidad
de dinero.

Yo no animo a que si alguien encuentra algún universitario
que no aprobó el máster pues que se lo diga a Iker Jiménez y
lo investigue en Cuarto Milenio porque no encontrará
prácticamente ninguno, pero vamos, es verdad ese compadreo,
ese conchaveo que hay en la universidad y de la que
precisamente la izquierda sabe mucho y solo me acuerdo..., ya
no quiero hablar de los escraches que protagonizaba Pablo
Iglesias, sino de las clases magistrales del Sr. Monedero y de
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sus influencias en el sistema universitario. Y es lo  que ha
sucedido con la universidad española que desgraciadamente se
ha convertido en un nido de corrupción e irregularidades que
la están carcomiendo desde dentro.

Con lo que habría que acabar es con ese conchaveo porque
ese conchaveo empieza gracias a la politización tremenda de
las universidades públicas, que carecen de esa independencia
y neutralidad que exige precisamente la naturaleza
estrictamente académica de este  tipo de centros
universitarios, pero no, aquí el clientelismo y el favoritismo
político, pues campan a sus anchas.

Por eso me hacía gracia cuando el representante socialista
ponía como ejemplo la Universidad de las Islas Baleares,
precisamente más politizada ya no puede haber ninguna y
además con lamentables hechos, no hace falta que sean muy
recientes, desde hace 30 años, como cuando aquel rector
llamado Nadal Batlle invitaba a dar conferencias a miembros
de Batasuna, aquel señor que tan bien defendía el bilingüismo
catalán-inglés, los mismos rectores que después hacen
homenajes a señores condenados por enaltecimiento del
terrorismo. Bueno, ¿pues ése es el ejemplo de la UIB? Pues
no, ese es otro de los motivos que carcomen el sistema
universitario español y sobre todo la universidad de Baleares
altamente desprestigiada.

Y lo más triste es que el nivel educativo que ofrece a los
alumnos es muy mediocre porque aquí lo que prima es el
adoctrinamiento político. Por eso no es de extrañar que no
estemos ni en las 200 ni caso en las 300 mejores del mundo.

Y además aquí se habla de llegar a un acuerdo, a un pacto
de estado, no sé, a lo mejor habría que hablar con el secretario
general de Universidades, el Sr. José Manuel Pingarrón, que
el pasado mes de septiembre dijo que ya tenían una ley
orgánica del sistema universitario español, que estaba ya hecha
y que, a la espera de que hubiera gobierno en aquel momento,
pues saldría a información pública, con lo cual pocos pactos
se pueden hacer cuando ya la línea general de esa nueva
legislación parece que ya está trazada.

En definitiva y para acabar, nosotros lo que creemos es que
mientras no se reforme en profundidad el sistema
universitario, introduciendo los incentivos correctos para
aspirar a la excelencia a través de los principios de mérito, de
capacidad y de autonomía académica y financiera, esta
institución, la institución universitaria no dejará de ser un
apéndice más de la podredumbre que desgraciadamente
subyace en las estructuras del Estado. 

Por eso votaremos en contra, porque esta PNL desde
luego no pretende cambiar nada del actual sistema fracasado,
sino seguir igual y lo que necesitamos y urge es cambiar con
el actual sistema universitario.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Campos. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula la Sra. Pons, per un
temps de cinc minuts, endavant.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Crec que és el somni de
qualsevol proposició de llei el fet que s’hi arribi per consens
i amb una adequada o amb un adequat finançament, que és el
que demanaven rectors, estudiants, agents socials al Govern
central, ja a l’any 2018, perquè hem de recordar que, com ja
s’ha dit, aquesta petició de llei, gran pacte per l’educació va
arribar en aquell moment fins i tot que ja se n’havia parlat en
legislatures anteriors. Està obsoleta la del 2007, és així, no?,
del 2007, i he de recordar que Pedro Duque, a més
d’astronauta, va ser ministre de Ciència, Innovació i
Universitat. Ell va dir al seu moment que acceptava aquest gran
repte, que a més a més es posaria en contacte amb tots, parlava
de modernització, d’internacionalització, d’una educació i
universitat que estàs compromesa amb l’educació pública i
que garantís que cap talent es desaprofitàs per falta de
recursos.

Tot i això ja sabem el que va passar, la crònica la tenim tots
mols clara, bloqueig institucional, govern en funcions, com ho
vulguem dir. El cert és que tot això que il·lusionava tant s’ha
heretat per part d’un nou ministre que efectivament ha (...) el
seu ministeri com deia Patricia Guasp, cosa que no sabem si
ens acaba d’agradar, a priori sí, però quan hem d’introduir
coordinadors entre diferents ministeris perquè si no, no va be,
idò no sabem molt bé si la solució és aquesta, separar
ministeris perquè llavors hi ha d’haver un coordinador enmig
per poder arribar a polítiques concretes. 

Dit això, l’esborrany d’aquella llei mai no va arribar, es va
dir que arribaria, fins i tot un decàleg de bones intencions i de
protocols a seguir, però bé.  En qualsevol cas, a nosaltres ens
sembla bé, finançament adequat, recursos suficients, ampliar
la capacitat d’atreure i retenir talent, garantir l’accés amb
condicions d’igualtat de tots els nivells de formació, adaptar-
la a les noves realitats i necessitats, garantir l’efectivitat, etc.

Tornam a dir que el paper tot ho aguanta, que aquesta llei
ens agrada, que el pacte educatiu ens sembla bé, en l’àmbit
nacional i també autonòmic. 

I he de recordar que hi ha un tema que està pendent, que és
la selectivitat, nosaltres no sabem molt bé quina és la solució,
però està clar que no volem uniformitat, però hi ha molta
desigualtat en temes de selectivitat. Per tant, pensam que s’ha
de debatre aquesta qüestió i s’ha d’arribar a una solució que
ens pugui satisfer a tots per no trobar-nos amb greuges
comparatius.

En qualsevol cas, nosaltres hi votarem a favor, i també ens
semblen bé les esmenes que ha presentat el Partit Popular.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Ara seria el torn per al Grup
Parlamentari Mixt, però com que no hi ha cap diputat, doncs,
procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps de deu
minuts, per això deman als grups proposants si volen la
suspensió de la sessió o podem continuar. Podem continuar?
D’acord.

Un cop..., bé, ara seria el torn dels grups proposants per
fixar posició i assenyalar si s’accepta l’esmena, per un temps
de cinc minuts. Sr. Fernández, pel Grup Parlamentari
Socialista, endavant.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Sí, gràcies, presidenta. Bé, agrair als grups parlamentaris
que donaran suport a aquesta iniciativa i que han tengut altesa
de mires per poder-ho fer. 

Parlaré ara un segon del posicionament respecte de les
esmenes del Partit  Popular, que també agraïm la seva
aportació. No faré massa esment a la intervenció del Sr.
Campos perquè veritablement fins als darrers segons no ha
parlat gaire del contingut de la iniciativa, nosaltres demanam
un diàleg, un esforç per arribar a un consens, per arribar a un
pacte i, per tant, que d’aquí neixi una llei universitària, però bé,
hem escoltat la paraula “xiringuito”, ja m’estranyava després
de quatre minuts no sentir-la fins a aquell moment. Al final és
el que esperam d’aquesta intervenció.

Respecte del que deia la Sra. Guasp, estic content de sentir
aquí esperit, però lament profundament que no se sumi al vot
favorable a aquesta iniciativa. Evidentment, la Universitat de
les Illes Balears necessita més finançament i precisament és
el que diem a aquesta proposició no de llei. Si es fixa en el
punt de resolució diem, “amb un finançament adequat”. La
Universitat de les Illes Balears ha vist incrementat el seu
finançament des de l’any 2015 en un 33%, gairebé 20 milions
d’euros més respecte de l’any 2015. Suficient? No, però fem
camí, fem camí en aquest sentit.

Quan parlàvem sobre el tema de la gratuïtat de les
matrícules és un punt que genera controvèrsia, però hem de
saber de què parlam. La realitat, com dèiem abans, es que
molta gent, molts d’estudiants, o no han pogut accedir o han
estat expulsats del mateix sistema universitari pels preus
públics; pel sistema de beques, que hem de reformar aquest
sistema de beques per recuperar les beques com un dret
subjectiu de les persones i no..., i fixar-nos en els recursos
econòmics sinó en altres criteris per poder atorgar aquestes
beques que permeten equiparar les oportunitats de la gent
independentment que un fill o una filla, o que un noi o una noia
venguin d’una casa rica o d’una casa pobre ha de tenir les
mateixes oportunitats. Jo entenc que hi hagi grups
parlamentaris que pel que es veu no estan molt d’acord amb
aquesta afirmació, però jo els encoratjaria a fer una reflexió
i a sumar-se amb la voluntat política de poder arribar a un
acord. Seriosament, els demanaria això.

Respecte de les esmenes que ha presentat el Grup
Parlamentari Popular, com ja he dit abans, l’esmena 2936
l’acceptaríem així com està presentada, estam absolutament
d’acord que hem d’adaptar-nos a les noves necessitats, a les
noves demandes que la pròpia societat demana al sistema
universitari, per tant, trobam adequat poder fer aquests estudis
en referència, bé, a l’oferta d’estudis universitaris.

Pel que fa a l’esmena 2937 estam d’acord amb el fons,
com ja he dit ara, el finançament de la Universitat ha de
continuar millorant, però consideram que de qualque manera
hem de deixar palès que s’ha fet un esforç durant aquests
quatre anys d’increment del finançament de la pròpia
universitat, i fem una proposta de transacció: allà on diu
“millorar” digui senzillament “continuar millorant el
finançament de la pròpia universitat”. Res més.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fernández. Ara és el torn de la Sra. Santiago,
del Grup Parlamentari Unidas Podemos, per cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Quería recordarle al
señor de VOX que la querella que se puso por el tema de la
beca a Errejón estuvo archivada, igual que las 14 causas que
fueron archivadas por parte de Podemos. El fiscal reclamó el
sobreseimiento de la causa por no resultar debidamente
justificada la perpetración de un delito.

No ocurre igual ergo esperemos que también se archive la
causa de Rocío Monasterio cuando firmó 9 proyectos sin
tener la titulación universitaria. A ver si os va a pasar igual que
con la financiación ilegal que tanto..., que liasteis contra
nosotros y al final quienes os habéis financiado eráis vosotros.

Bueno, el caso es que nosotras estamos de acuerdo
también con las enmiendas del Partido Popular, en el sentido
de que evidentemente hay que hacer un estudio de cuáles son
las necesidades, siempre tratando de que esta ley surja del
raciocinio, surja del sentido común y evidentemente nos
ponga sobre la mesa qué es lo que se necesita y cuáles son las
universidades que funcionan mejor, cuáles son las medidas
que tienen que funcionar, que tienen que ponerse en marcha
para la regeneración del sistema universitario y aquellos
centros que lo merecen pues que sigan creciendo o crezcan,
se reorganicen y, bueno, los centros que sean ineficaces pues
cambien radicalmente de cara a la excelencia y al sentido
universitario y de investigación que debe tener la sociedad de
este Estado. Sin más, pues ya está, hasta aquí nuestro turno.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. És el torn del Sr. Mas, del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca.
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EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, gràcies, presidenta. Bé, nosaltres votarem a favor de les
esmenes també. Només dir una cosa, que un diputat d’aquesta
cambra que representa un grup que ha votat molta gent de les
Illes Balears es dediqui a desprestigiar i a malparlar de la
Universitat de les Illes Balears ho diré amb una expressió molt
mallorquina: és trist i poc de veure.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Acabat el debat, passam a votar la
Proposició no de llei registre d’entrada...

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sra. Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí?

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

..., sólo quería hacer un simple comentario porque aquí la
representante de Podemos...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un momento, un momento.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

No es cuestión... no, es que nos ha acusado de financiación
ilegal.

LA SRA. PRESIDENTA:

Que invoque el artículo del Reglamento correspondiente
para...

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

No sé cuál es el artículo del Reglamento, pero se nos ha
acusado de un delito de financiació ilegal.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bueno, pero no le he dado la palabra. Lo siento, hemos
terminado el debate.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Pues presentaremos la queja formal, según indica el
Reglamento.

Gracias, Sr. Letrado.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bueno. Acabat el debat, passam a votar la Proposició no de
llei RGE núm. 6579/19.

Vots a favor?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

He entès que s’accepten les esmenes. 

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

S’accepten les esmenes i s’accepta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, ah!, d'acord...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Si em permet, Sra. Presidenta, per fer constar en acta que
accept la transacció oferta pel grup proposant.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ah, molt bé. Algú s’oposa a votació separada? No, idò,
endavant, votarem per punts. D’acord.

El punt número 1 quedaria com està aquí i el punt número
2 seria la primera esmena i el punt número 3 la segona
esmena. D’acord? Doncs... perdonin, doncs, votam
separadament, com són d’addició s’afegeixen dos punts més
i ja està. Endavant. 

Vots a favor? 10 vots a favor.

Vots en contra? 

Abstencions?

Votam les esmenes conjuntament les dues o una per una?
Conjuntament? Ok, votem les esmenes conjuntament.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Endavant, secretari.

EL SR. SECRETARI:

Sí, són 11 vots a favor, 1 vot en contra i cap abstenció.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 6579/19, relativa a pacte per una nova llei
universitària. 
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2) Proposició no de l lei RGE núm. 7249/19,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
millora del transport escolar per a estudiants de
batxillerat i formació professional.

A continuació, passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 7249/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a millora del transport escolar per a
estudiants de batxillerat i formació professional.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Riera, per un temps de cinc
minuts. Endavant.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, des del Grup Parlamentari
Popular presentam aquesta proposta per instar a cercar
solucions a la manca de transport en els estudis
postobligatoris de tots aquells estudiants que no tenen seu
educativa per estudiar batxiller, formació professional, i s’han
de desplaçar del seu municipi a uns altres municipis.

És una problemàtica que no és que sigui d’enguany,
evidentment, però que s’ha agreujat en els darrers anys,
sobretot d’ençà que es varen modificar els contractes de
transport que té la Conselleria d’Educació, i que un temps
obligava a les empreses que tenguessin places buides en els
autocars al fet que poguessin pujar i emprar-les aquells
alumnes d’estudis postobligatoris i ocupar aquestes places
buides, i a dia d’avui es va llevar del contracte. Per tant hi ha un
problema agreujat de molts estudiants que s’han de desplaçar
i que no tenen més remei que mirar les combinacions
d’horaris de transport públic, que no sempre coincideixen amb
els horaris de les classes a les quals volen acudir, o per
exemple fer cotxades, com es diu col·loquialment, les
diferents famílies dels pobles.

Recordem que tenim a més una comunitat autònoma en
què hi ha manco titulacions postobligatòries. Que per altra
banda, a més, té una taxa d’abandonament escolar prematur de
les més elevades, que com saben vostès és d’estudiants de 18
a 24 anys, la qual cosa no ajuda, evidentment, que després la
universitat tampoc tengui estudiants en una xifra destacable, i
tot això es podria almanco millorar si es donassin facilitats
perquè aquests estudiants es poguessin desplaçar. 

La nostra proposta és bastant genèrica. Estableix la
necessitat de donar un servei de transport adequat, bé sigui
mitjançant un augment de les places de transport escolar que
es puguin posar a la part forana a disposició d’aquestes
famílies que ho necessitin, o bé implementant un sistema de
transport públic amb més horaris, més freqüències i més
aturades.

Vull recordar, a més, que nosaltres vàrem fer ja una
pregunta al conseller d’Educació sobre aquest tema fa un
parell de mesos posant damunt la taula aquesta problemàtica,
i que tampoc no se’ns va donar una solució clara, únicament
que s’estava fent feina. També vull recordar que ja la setmana

passada a més es va votar una proposició no de lle i d’El Pi
precisament per una problemàtica concreta que hi havia en
aquest sentit a Sineu, i a més el Partit Popular en té pendent
una altra, em pareix que és de la zona de Santa Margalida, que
és de les zones que han tengut una problemàtica agreujada.

En tot cas he de dir que esperam que hi hagi aquest
consens en un tema que tots  consideram també que seria
interessant poder resoldre, i que des del Parlament instem, en
nom de les famílies, en nom de la gent que ho demana
socialment, la conselleria a cercar una solució de la manera
que sigui possible; ens pareixeria positiu.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Riera. Els grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca han presentat les
esmenes RGE núm. 2938 i 2939/20. 

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Casanova, per un temps de cinc
minuts. Endavant.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, he de dir que per part
del Grup Socialista tenim molt clar que la problemàtica que
planteja aquesta PNL és una problemàtica real, però és una
problemàtica real també perquè hi ha tota una sèrie de factors
que compliquen molt més la solució. També he de dir, i crec
que tots hi estam d’acord, que la solució no és única a causa de
la diversitat de situacions i condicions de molts llocs o segons
el transport que hi hagi disponible, segons els estudis que hi
hagi i les famílies, i segons els interessos de tots.

Per tant crec que la solució a aquest problema, que és real,
que no es nega, és real, ha de ser de manera molt concreta,
molt específica i amb la implicació de diferents elements per
poder solucionar el problema en la mesura del que sigui
possible. Per donar resposta hi ha respostes que es fan de
manera individual, vostè ho ha dit: les famílies organitzen el
possible transport, però després també hi ha solucions
concretes, com ha estat la solució a què s’ha arribat a Sineu,
que crec que s’ha de reconèixer la facilitat d’arribar o la
possibilitat d’arribar a un consens entre l’administració
educativa, l’administració local i les famílies per poder traure
endavant el transport d’aquests alumnes, i per tant tirar
endavant una mesura concreta. Crec que això s’ha de
reconèixer, i de fet hem presentat una esmena que reconeix
aquest esforç a l’institut de Sineu com un exemple de possible
solució , que no sigui l’únic però és un exemple, hi ha
solucions. El tema és complex perquè tenim un poblament
dispers a moltes illes, tenim un poblament que moltes vegades
no està d’acord amb les possibilitats de transport, i per tant
pensam que s’ha de tirar endavant.

També és cert que el transport escolar acaba el 2021 i s’ha
de tornar a negociar, i per tant també consideram que s’han de
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buscar solucions. Per tant nosaltres hem presentat una segona
esmena en la qual el que demanem és posar sobre la taula i
analitzar els diferents problemes que hi ha a cada lloc, amb una
solució local per poder incidir, i implicar les diferents
administracions, l’administració educativa però també
l’administració, en aquest cas he posat la Direcció General de
Mobilitat per al cas de Mallorca, però també hem posat els
consells insulars, perquè els consells insulars a Menorca i a
Eivissa tenen competències de transport. Li vull recordar, Sra.
Riera, que ja la legislatura anterior hi va haver un intent de
solució a Eivissa, concretament, d’implicar els dos sistemes
de transport escolar i transport públic ordinari, transport
regular, perdó, per poder solucionar això, adaptant horaris,
adaptant línies, com fos. Per tant consideram que és
necessària aquesta implicació de les diferents
administracions, i plantejar solucions; en funció de les
solucions, de cara als contractes de 2021, plantejar les
possibles solucions, que passen per poder ampliar places en
el transport escolar, si cal, o modificar línies o la solució que
sigui.

Per tant consideram que les dues esmenes el que fan és
millorar la possibilitat del text per incloure tots els
problemes, tots els caires del problema. El problema és únic
però té molts caires; la solució no ha de ser única sinó que ha
de ser polièdrica, que això intentem que sigui així.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Casanova. Per a la seva defensa per part de
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Santiago, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Estamos de acuerdo en
que es fundamental y además, me consta, es objetivo de este
gobierno ofrecer un servicio de transporte adecuado para los
escolares. Sin embargo, así como compartimos esa necesidad
tan imperiosa de que todos los estudiantes y las estudiantes
puedan disfrutar de ese derecho, también es verdad que dentro
de la administración, como ha comentado el compañero, pues
hay unos plazos, hay unas condiciones a las que hay que
someterse, hay que seguir, y evidentemente no son tan rápidos
como nos gustaría; esto es la administración y la burocracia en
general. Hay unos contratos que deben cumplirse, unos plazos
que hay que terminar para poder abrir nuevas licitaciones, y
unas particularidades sobrevenidas de la nueva ley de
contratos, que abría esa posibilidad de entrar a licitar a
empresas de todo el Estado español, y supuso que las
empresas de Baleares quedaran fuera.

Al margen de todos estos inconvenientes y todas estas
pequeñas cuestiones que primero hay que solucionar y que
tienen que terminarse, y que el tiempo es el que dirá,
evidentemente en este gobierno sí hay una prioridad de mejora
en la calidad educativa, y si se mejora la calidad educativa

también estamos hablando de la mejora del transporte, de
facilitar el acceso al centro educativo. 

Pero primero vamos a conocer el terreno, vamos a estudiar
la problemática de cada territorio, porque es evidente que
estas islas no son homogéneas, y en esa heterogeneidad está
la lógica de que hay que analizar y hay que ver de qué estamos
hablando para poder tratar de una manera equitativa y
solucionar municipio por municipio, a través de la escucha y
trazando un plan sobre las necesidades, las dificultades y las
carencias particulares de cada territorio.

Estamos de acuerdo en que hay que tener en cuenta todas
las realidades, toda la casuística, y que tiene que solucionarse
este problema del transporte, que todos los escolares tienen
derecho a tener un transporte gratuito, un transporte de
calidad, y la posibilidad de poder ir y no tener que estar de un
lado para otro, con la inconveniencia que supone además el
uso del coche, que en ese sentido estamos muy a favor de la
utilización del transporte; que ese acceso sea fácil, gratuito,
inclusivo, y es además un compromiso presupuestario. Por lo
tanto planteamos estas enmiendas y... ya está... 

Nunca sé cómo acabar. Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Per a la seva defensa per part del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Mas,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Bé, jo crec que també tots podem
estar d’acord que hi ha una problemàtica que hem de
solucionar, la problemàtica no és nova, però sí que sura perquè
fa uns quants anys..., és a dir, fins ara, fins fa uns quants anys
les empreses que es dedicaven a fer majoritàriament el
transport escolar a instituts eren empreses locals, empreses
d’aquí, empreses de prop i sobraven places en els autobusos i
alumnes de batxillerat i alumnes d’FP empraven aquestes
places i el problema no es feia evident, per dir-ho de qualque
manera.

Hi va haver una denúncia al Tribunal de la Competència, ara
majoritàriament per no dir totes les línies de transport escolar
a instituts, almanco a Mallorca, les varen guanyar empreses
que vénen de la península, això fa que duguin les places
comptades i que només alumnes d’ensenyament obligatori,
emprin les places que s’ofereixen. Això vol dir que el
problema s’ha fet evident, no hi ha transport per als alumnes
de l’ensenyament post-obligatori. 

Ens trobam casuístiques molt diverses, ens trobam amb la
casuística de Sineu, que són tots els pobles de veïnat, és a dir,
molts de municipis que han d’anar a un mateix institut; ens
trobam amb el problema per exemple de Montuïri, que a
l’institut que es fa l’ESO no es fa batxiller, ni FP, només es fa
ESO, la majoria van a Manacor i empren transport públic de
línia. Però n’hi ha que van a altres instituts. El cas d’Algaida
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que van a Llucmajor, les famílies s’han organitzat i s’han posat
d’acord famílies, AMIPA de l’institut i Ajuntament d’Algaida
i entre tots posen el transport per anar a fer el batxiller o algun
grau d’FP que es fa a l’institut de Llucmajor. És a dir , ens
trobam moltes casuístiques i ens podríem trobar una quarta
casuística que és que algun alumne vagi a fer batxiller, vagi a
fer graus de Formació Professional, d’aquests que es fan a
molt poc llocs, per exemple el d’agricultura, que es fa, que jo
recordi, a tres instituts, Felanitx, Sa Pobla i Son Ferriol. I
aquests poden anar de qualsevol lloc de l’illa a aquests
instituts.

Per tant, abordem el problema, entenem que és
imprescindible abordar-lo. Però a nosaltres ens agradaria que
s’acceptessin les esmenes que hem plantejat i en el cas que
s’acceptin les esmenes que hem plantejat, nosaltres
evidentment votarem a favor de la proposició no de llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Passam al torn de fixació de posicions.
Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula la Sra. Guasp,
per un temps de cinc minuts. Endavant.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, gràcies, presidenta. Agrair al Sr. Mas les explicacions
que ha fet, crec que ha donat molta llum a aquest... o sigui
gràcies per aquestes explicacions.

Des del Grup Parlamentari Ciutadans manifestar el nostre
suport a aquesta proposició no de llei que avui ens ha dut el
Grup Popular, però que vàrem aprovar a la darrera comissió
una altra PNL que va dur El Pi, que era només circumscrita al
problema de transport escolar de Sineu. Crec que va alineada
amb les propostes que nosaltres també hem registrat,
preguntes per escrit a la Conselleria d’Educació, amb la
finalitat d’afavorir que els estudiants que continuen la seva
formació després de l’etapa obligatòria, i davant totes les
queixes que hem conegut des de l’inici del curs escolar,
queixes d’insuficiència de transport escolar i també
deficiències, sobretot per a aquells estudiants que s’han de
desplaçar d’un municipi a un altre municipi diferent de la seva
residència.

Creiem que és problema afegit al problema de
l’abandonament escolar i crec que també a la conciliació de
les famílies. Crec que la conselleria ha de garantir aquest
transport escolar perquè és garantir la igualtat d’oportunitats
de seguir amb la seva formació de la part obligatòria, també
d’FP i creiem que aquestes solucions s’han de tractar sense
cap demora per part de la conselleria. I crec que aquests
pr o bl e m e s  i  aque s t e s  deficiències constaten
l’infrafinançament de l’educació per part del Govern i, dos,
també la mala planificació a causa de l’augment d’alumnes
matriculats i que no s’ha tengut en compte per part de la
conselleria. I també constata una manca de consens entre els
centres educatius, l’AMIPA i conselleria, i nosaltres demanam

al Govern que es consensuï més i que s’informi com pertoca
els centres escolars.

Evidentment, donarem suport a aquesta PNL del Partit
Popular. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Guasp. Per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula el Sr. Campos, per un temps de
cinc minuts. Endavant.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Solicito la observancia del
Reglamento, porque en esta comisión, por referencia al
artículo 81.3, que dice claramente que “si la alusión afectase
al decoro o a la dignidad de un grupo parlamentario, el
presidente podrá conceder a una persona representante de
aquel, del uso de la palabra por el tiempo con las condiciones
que se establecen en los puntos uno y dos del presente
artículo 81".

Aquí la representante de Podemos nos ha acusado de ser
un partido financiado ilegalmente, eso es un delito. Yo lo que
solicito a esta presidencia...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

¿Puedo continuar?, gracias. Lo que solicito a esta
presidencia es que reconsidere o haga retirar esta acusación
sobre un delito a este Grupo Parlamentario VOX, que no tiene
ni investigación, ni imputación, ni condena de ningún tipo
sobre financiación ilegal.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Entonces, ¿en qué punto estamos ahora?, porque ahora me
he liado un poco. Usted tenía sus cinco minutos ahora para
contestar esta PNL, pero ahora se ha referido a lo que ha
sucedido anteriormente. Me está pidiendo 3 minutos por
alusiones para contestar a lo que hemos...

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí, anteriormente he solicitado la palabra, no me la han
dado, entonces en el siguiente turno que es el primero,
solicito la observancia del Reglamento.

LA SRA. PRESIDENTA:

Claro, ¿quiere volver al debate anterior?, continuar con el
debate que no ha tenido la palabra. O sólo quería dar...

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Yo quiero simplemente, tal como indica el artículo 81 del
Reglamento....
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sí...

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

... y sobre todo por la alusión grave, que no sólo no afecta a la
dignidad de este grupo parlamentario que represento, sino que
se esté imputando un delito, se solicita a la representante de
Podemos que retire esta acusación.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Sra. Presidenta, yo me limito simplemente...

LA SRA. PRESIDENTA:

Bueno, como esto es un debate pasado, es que ahora
estamos debatiendo la proposición de ley del segundo del
punto del día. Quiero decir...

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

... pero bueno, tomo nota de que usted hace constancia del
artículo 81, de acuerdo.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Entiendo que lo he solicitado antes y no se me ha dado la
oportunidad, por eso lo solicito ahora. Si tampoco se toma
ninguna decisión al respecto, yo abandonaré esta comisión.

LA SRA. PRESIDENTA:

Un momento. Voy a consultarlo con el letrado. Un
segundo.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Creo que nos hemos aclarado, sí. De acuerdo, acepto su
petición y tiene como máximo tres minutos para contestar por
alusiones muy estrictas y muy en concreto a lo que usted ha
sentido que se siente... aludido, y después tendrá sus cinco
minutos para contestar a la PNL de la que estamos hablando.
Adelante.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

No necesito tres minutos, ya lo  he dicho al principio
cuando he solicitado la observancia del Reglamento.

LA SRA. PRESIDENTA:

De acuerdo.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Se nos ha acusado de que VOX es un partido financiado
ilegalmente, esto es una acusación que nos imputa un delito.
VOX no está condenado absolutamente nada de financiación
ilegal ni imputado ni investigado ni con ninguna diligencia
judicial abierta, con lo cual creemos que se está faltando a la
dignidad de este grupo tal como indica el artículo 81 del
Reglamento.

Lo que solicitamos es que..., bajo el procedimiento que
ustedes vean mejor, en el acta conste la retirada de esta grave
acusación contra el grupo parlamentario que represento.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias. Ahora si quiere continuar con sus cinco minutos
que le he dado primeramente para fijar su turno de fijación de
posiciones respecto a la PNL que estamos hablando, puede
continuar y así terminar su tiempo.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias. La PNL vuelve a tratar un tema de transporte
escolar, ya lo tratamos la semana pasada en una comisión
como esta, evidentemente es un tema que afecta a muchísimos
ciudadanos de Baleares, hay infinidad de pueblos con
deficiencias en transporte escolar. 

No solo tenemos problemas de transporte público, en
general, sino que el transporte escolar en particular también
es bastante deficiente, en determinadas zonas mucho más que
en otras, yo hice referencia además a zonas como Pollença,
como Algaida, como Llucmajor donde la gente tiene
auténticas dificultades para acercarse a los centros educativos
con lo cual todo lo que sean medidas que favorezcan a ese
transporte escolar nosotros, desde luego... serán bienvenidas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Campos.  Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula la Sra. Pons, per un
temps de cinc minuts, endavant.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres donarem suport a
aquesta proposició no de llei que presenta el Partit Popular
pel que fa al transport. Pensam que efectivament una de les
maneres d’aconseguir la disminució en l’abandó escolar, ja ho
vàrem dir la passada setmana quan defensàvem el transport
escolar postobligatori per l’Institut de Sineu, passa
precisament perquè els joves tenguin accés fàcil als llocs on
han d’estudiar, si és que no tenen instituts o centres educatius
al seu municipi.

Tant hi estam d’acord que al pressupost de la comunitat
autònoma d’enguany nosaltres vàrem presentar com a grup
parlamentari una esmena d’1.475.000 euros als pressuposts
d’aquesta comunitat per a l’ampliació de places de transport
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escolar en l’educació postobligatòria, a la qual el PP ens va
donar suport i que no va tirar endavant amb els vots del
Govern.

Nosaltres entenem que han de fer un estudi perquè això
són doblers, però en qualsevol cas pensam que és una
necessitat de primer ordre.

Pel que fa a les esmenes ja ens van bé, ens agradaria..., als
senyors del PSOE els diré, igual que a Unidas Podemos i a
MÉS que en lloc de dir “a la nova licitació de transport escolar
per al 2021, coma, un possible augment de places”, digués
directament “un augment de places”, però bé, ja ens va bé
l’esmena...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... segur que sí que m’ho pot explicar. I l’altra esmena també,
si és qüestió de dir “mira, què bé ho heu fet, enhorabona”, a
nosaltres ja ens va bé.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Seria el torn del Grup Parlamentari
Mixt, però com que no hi ha cap diputat, procedim a la
suspensió de la sessió per un temps de deu minuts per si... No,
podem continuar, d’acord.

Serà el torn del grup proposant per fixar posició i
assenyalar si accepta les esmenes per un temps de cinc
minuts. Endavant, Sra. Riera. 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, Sra. Presidenta. Breument, vull agrair les intervencions
i el suport que en general es dóna a aquesta iniciativa.
Nosaltres acceptarem les esmenes talment com vénen
redactades. Sí és veritat que estam d’acord que la primera
esmena podria fer referència que es faci un augment de places
i no un possible, perquè és clar, quedam en una espècie de
declaració d’intencions.

Agraïm l’explicació del Sr. Casanova en relació amb els
consells insulars perquè em generava una mica de dubte sobre
per què s’havia inclòs i és veritat que ells tenen competència
en matèria de transport, tant Eivissa com Menorca. Per la qual
cosa agraesc la seva... el seu aclariment.

En relació amb l’esmena 2 també l’acceptarem. És veritat
que abans de la comissió hem comentat que era un tema que
ja s’havia aprovat la setmana passada, però la seva finalitat era
agrair a les famílies l’esforç que es fa, evidentment no ens hi
podem negar. Ens pareix perfecte.

Després únicament una petita reflexió i és que sovint es
fan esmenes de modificació d’iniciatives, supòs que amb bona
fe per millorar la redacció, de vegades perquè tal vegada són
massa genèriques, altres vegades perquè, perquè al contrari

són massa exhaustives i tal vegada obliguen a donar solucions
que tal vegada no serien les definitives o més correctes.
Nosaltres pensam que sempre és amb bona fe. El que passa és
que... arribam a sospitar, no?, si cada vegada que feim una
iniciativa que pot sortir endavant l’esmena per part dels grups
que governen... ens fa sospitar una mica que el que es vol és
substituir una iniciativa de l’oposició per una iniciativa dels
grups de l’equip de govern. 

No obstant això, només vull dir que és una sospita i des de
la bona fa sense cap voluntat més que de fer la reflexió.

En tot cas, com que l’important és que surti endavant
aquest mandat parlamentari en un tema en què estam tots
d’acord, nosaltres pensam que es en positiu, que es pot aprovar
perfectament entre tots, que ens agradaria que fos escoltat per
part de la conselleria ja que, ben igual que El Pi, nosaltres
vàrem presentar esmenes d’aquest punt, ben igual que de les
esmenes que hem presentat al punt anterior i que varen ser
rebutjades pels partits que ara donaran suport, en general, a la
iniciativa.

Per tant, ens agradaria que traslladassin aquesta bona
voluntat de tots al conseller d’Educació, que és qui en
definitiva ha de tenir l’impuls per dur-les endavant.

Gràcies a tots. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Riera. Acabat el debat, passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 7249/19.

Vots a favor?

En conseqüència, queda aprovada per unanimitat, amb les
esmenes incorporades. Sí?, d’acord.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

¿Sra. Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí?

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Usted no me ha dado turno de palabra cuando..., ¿ya no se
puede?, es solamente para que conste en acta una mera
aclaración. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Un momento que terminamos con este proceso, si
quieres, y luego lo escuchamos.

En conseqüència, queda aprovada per unanimitat, i
incorporades les esmenes, la Proposició no de llei RGE núm.
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7249/19, relativa a la millora del transport escolar per a
estudiants de batxillerat i formació professional.

Un moment, quin article del Reglament...?

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Pues el mismo que ha solicitado, el artículo  81, por
alusiones.

LA SRA. PRESIDENTA:

És que no s’entén aquí a la Mesa que...

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Él ha soliciado mi rectificación y no se me ha dado
oportunidad...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, por alusiones directas que se han hecho, pero, en su
caso, entendemos que no se ha aludido a su persona
directamente o no lo hemos entendido así, hemos entendido
que él ha contestado y no ha creado más debate; por eso
hemos cerramos el asunto. Si le parece bien, ¿lo dejamos así?

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

De acuerdo, Sra. Presidenta. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Se lo agradezco. Gracias. 

Bé, no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la
sessió. Bona nit i gràcies a tots.
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