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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començam la sessió
d’avui, bon dia als diputats i diputades que ens segueixen per
videoconferència, començam la sessió d’avui...

(Se senten veus de fons que diuen: “Bon dia”)

... -bon dia- i, en primer lloc, demanaria si es produeixen
substitucions. No. 

Doncs, continuam, en segon lloc, els inform que, atesa la
participació d’alguns diputats i diputades per videoconferència
les votacions seran públiques per crida. Per tant, d’acord amb
l’article 97 del Reglament el secretari anomenarà els diputats
i diputades que respondran “sí”, “no” o “abstenció”. La crida es
realitzarà per ordre alfabètic.

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. 8607/20 i 8817/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 8607/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
línia d’ajudes a les universitats per a l’adaptació de les
infraestructures a les noves mesures de seguretat i  fons
per garantir la rebaixa dels crèdits universitaris.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
8607/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a línia d’ajudes a les universitats per a l’adaptació de les
infraestructures a les noves mesures de seguretat i fons per
garantir la rebaixa dels crèdits universitaris.

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. En primer lloc,
des del Grup Parlamentari Popular volem lamentar que la
ministra d’Educació i el ministre d’Universitats tramitin en ple
estat d’alarma una modificació de llei educativa estatal, sense
diàleg ni consens, a un moment on el que necessiten els
estudiants és que es reguli i es prevegi la tornada a les aules de
forma segura, que s’inverteixi en infraestructures educatives
segures i que es llevin els milers de barracons que hi ha a tot
el país, centenars d’ells a Balears.

Ens sumam així, per tant, a les esmenes a la totalitat
presentades pel nostre grup al Congrés de Diputats i altres
grups en coherència amb les demandes de la comunitat
educativa.

També en matèria específicament universitària el ministre
Castells ha generat confusió, rectificacions i propostes
contraposades en aquest estat d’alarma. Una de les més
criticades, el menyspreu cap als estudiants universitaris
impedint anar als pisos i residències a cerca el material per fer

exàmens, les incoherències en protocols de tornada a les
universitats aprovant fórmules absurdes de càlcul d’espais que
va haver de retirar al dia següent de publicar-ho, la disparitat
de criteris del Govern en una tornada presencials, segons
Celaá, o de torns rotatoris, segons Castells, o la modificació
del sistema de beques que tractam avui, fet sense negociar
amb la CRUE ni consultar amb les universitats que realment
són les afectades per aquestes rebaixes, rebaixes de crèdits i
modificacions del sistema d’atorgament de beques que són
mesures populistes més que eficaces, que intenten millorar la
imatge d’un ministre frívol i amagat dels problemes reals dels
universitaris.

I mirin, no pretenem nosaltres des del Grup Popular
menysprear un acadèmic com ell, que té bon currículum, és
veritat, però sí manifestar el desacord amb la seva falta de
prudència o d’oportunitat o  de respecte fins i tot a la
comunitat universitària.

En aquesta sort d’improvisacions oportunistes el Sr.
Castells, el passat 5 de maig, al Govern de l’Estat va aprovar
dins un Consell de Ministres una reforma legal del sistema de
preus públics dels ensenyaments oficials universitaris de grau
i màster, mitjançant la disposició final sisena inclosa al Reial
Decret Llei 17/2020, que deroga el sistema de forquilles
establert a l’anterior Reial Decret Llei 14/2012, amb la
intenció que les comunitats autònomes fixin els preus i els
drets universitaris dins uns límits fixats per la Conferència
General de Política Universitària i en relació amb el cost de
prestació del servei per poder anar avançant cap a la gratuïtat
dels estudis.

Així mateix es va acordar consignar les compensacions
corresponents a les reduccions que s’acordin en compliment
de dita disposició. 

El Grup Parlamentari Popular de les Illes Balears ja
reclamava feia temps la rebaixa de preus públics dels crèdits
universitaris de les Illes Balears, atès que eren superiors a les
possibilitats establertes legalment i podia ser una mesura de
foment i impuls a la formació universitària dels nostres joves.
No oblidem que la nostra comunitat es troba a la cua de
significatius indicadors universitaris nacionals, com el baix
percentatge d’estudiants universitaris, les dades d’estudiants
que canvien d’estudis al seu primer any o dels joves que
abandonen les nostres illes per estudiar a altres llocs.

Per altra banda, la mesura estatal, inicialment derivada de
la crisi econòmica i social resultant de la gestió feta de la
crisi sanitària de la COVID-19 i de l’estat d’alarma, té una
doble cara política ja que no ha estat consensuada ni dialogada
amb les comunitats autònomes ni amb les universitats, i pot
donar lloc a una pèrdua de fins a un 5% dels seus ingressos si
no s’aplica en base a informes econòmics exhaustius.

Hem de tenir present que la rebaixa de preus incideix
directament amb la capacitat econòmica de les universitats i
som ara a un moment que han de fer una inversió
extraordinària per adaptar-se als protocols sanitaris establerts
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per la qual cosa es requereixen actuacions complementàries
per compensar aquesta pèrdua.

En base a aquestes consideracions, que saben vostès que
nosaltres hem exposat a la nostra exposició de motius, hem
presentat una proposició no de llei que pensam que és positiva
i demanam que pugui tenir el suport unànime d’aquesta
cambra.

En primer lloc volem instar el Govern de les Illes Balears
i el Govern de l’Estat que aprovin una línia d’ajudes perquè les
universitats, amb seu a la nostra comunitat autònoma, puguin
afrontar els nous escenaris del curs 2020-2021 d’increment
de costs per la necessitat d’adaptar les seves infraestructures
a les mesures de seguretat sanitària i per al reforç o millora
dels instruments necessaris derivats de la implantació de
l’ensenyament bimodal, presencial i telemàtic, ateses les
expectatives anunciades pel Govern de l’Estat i l’Organització
Mundial de la Salut.

Sabem vostès que els protocols sanitaris, així com el fet
d’haver creat una doble estructura de funcionament
universitari, amb una part d’ensenyament presencial i una part
telemàtica rotatòria, suposarà més inversió en professors, més
inversió en mesures sanitàries, més inversió en protocols de
seguretat i tot això té un cost que hauria de ser assumit pels
governs i no per les mateixes universitats ni per les famílies
dels estudiants.

En segon lloc, demanam que el Govern de l’Estat
garanteixi una dotació suficient a les comunitats autònomes
per donar compliment al previst a la disposició final sisena del
Reial Decret Llei 17/2020, que hem comentat abans, de
rebaixa de crèdits universitaris. El que no pot fer un govern és
ser incoherent, aprovar mesures que suposen unes restriccions
econòmiques a les comunitats autònomes, mesures populistes
de rebaixa de preus, però després no compensar aquestes
comunitats autònomes perquè això no es tradueixi en una
pujada de preus a les famílies, en una pujada de tributs als
ciutadans o una pujada de costos als mateixos estudiants.

En tercer lloc, instam el Govern de l’Estat a destinar
l’estalvi derivat de l’aplicació d’aquesta mesura de rebaixa
respecte de les beques de matrícula a la millora i reforç del
mateix sistema de beques.

Aquesta darrera petició, que sembla de vegades difusa en
la seva sol·licitud, consisteix que si es fa una rebaixa de les
beques..., dels preus públics dels estudis, lògicament això
suposarà una rebaixa de la quantia que ha de pagar l’Estat de
les beques. Aquesta quantitat que s’estalviarà l’Estat que no ho
destini a altres partides, que quedi dins la partida i lògicament
es pugui destinar a reforçar el mateix sistema de beques. És a
dir, si baixen els preus lògicament baixarà la quantia de la beca
a donar i aquesta quantitat que es destini al mateix sistema
universitari.

Pensam que és una proposta en positiu. He de dir que avui,
a més, les dues propostes van en la mateixa línia; totes dues
crec que tenen punts positius en els que podem coincidir i

arribar a una unanimitat, unanimitat d’aquestes que de vegades
és difícil aconseguir en aquesta cambra, però que darrerament
aconseguim en un marc complicat, com és el marc
universitari, com és el marc educatiu, però que, no obstant
això, per mor de l’esforç, de la capacitat de cedir que tenim
els diferents grups polítics, al marge d’ideologies i pensant en
l’interès general de tots els joves, de tots els estudiants i de
les famílies, aconseguim en aquestes darreres setmanes.

Deman, per tant, el seu suport a aquesta proposició no de
llei i que facem una proposició no de llei que sigui més que
del meu grup una iniciativa de tots els grups d’aquesta cambra.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. En torn de fixació de posicions per
part del Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la
Sra. Santiago, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Sra. Riera, usted ha empezado un poco regular... la
intención de que apoyemos por consenso esta... propuesta que
hacen, realmente la han empezado muy mal porque
entendemos que hay ya un espacio seguro en el terreno
educativo y que en este momento se esté debatiendo la ley que
podría salvarnos del desastre educativo que hizo la ley Wert,
que, por cierto, salió sin ningún apoyo de la oposición, que
trajo las mayores reivindicaciones educativas en la era
democrática de este país, entre las cuales estaba yo, las
mayores reivindicaciones universitarias las trajo su ministro
en su gobierno del Partido Popular, que recortaron hasta 74
millones de euros en becas que supusieron un aumento de 650
euros por alumno y por año durante cada curso. Eso lo hizo su
gobierno aprobando una ley sin consenso, sin el respaldo ni de
profesorado ni de alumnos y en las cuales yo participé en
muchas de las reivindicaciones masivas que si hicieron por
todo el país y que terminaron suponiendo que su ministro, el
ministro Wert, fuera el peor valorado del Gobierno del
Partido Popular.

El 19 de mayo, por cierto, en plena pandemia, el
Ministerio de Universidades aumentó un 22% el presupuesto
en becas. Justo ustedes hicieron un 40% de recortes en becas.
Ahora aumentamos, no aumentamos todo lo que se debería,
pero empezamos por algo bueno, un 22% en presupuesto de
becas para universitarios de grados y másters. 

El Ministerio de Universidades incrementó en 179
millones de euros la inversión en becas universitarias. Ustedes
quitaron 75 millones de euros. Las becas pasan a depender de
un criterio de renta y necesidad económica y no de mérito
académico en los grados. Se aumenta el umbral de personas
beneficiarias hasta equipararlo al umbral de la pobreza
aumentando más de 70.000 personas el número de estudiantes
que pueden acceder a becas. Ustedes restaron un 40% de
personas que podían acceder a esas becas.
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Se aumenta en 100 euros las cuantías por becas para el
alumnado de grado y máster. Ustedes aumentaron el gasto
universitario hasta 640 euros por beca, incluso gobiernos
como La Rioja, que por entonces gobernaba el Partido
Popular, se mostraron en contra de la Ley Wert y del tasazo
Wert.

El 27 de mayo, en esta misma situación de pandemia, el
Ministerio de Universidad ha conseguido reducir el precio en
primera matrícula y se ha congelado el precio en el resto de
matrículas y másters. Se han reducido las diferencias entre
comunidades autónomas y se han establecido unos precios
máximos para evitar subidas abusivas.

El punto 1, de las cuatro comparecencias que ha dado el
conseller ha dejado claro que se van a tomar medidas
necesarias para garantizar la seguridad sanitaria de este
próximo curso, así como también los instrumentos y
dispositivos necesarios para optimizar el rendimiento y los
resultados de la enseñanza bimodal. No podemos votar a favor
porque en este punto, además de que las medidas y
procedimientos están previstos por la conselleria, usted habla
de universidades con sede en nuestra comunidad autónoma, y
nosotras sólo  podemos hablar de destinar dinero público,
como comprenderán, a universidades públicas. Si usted
especifica en este punto y lo modifica de manera que vaya
referido únicamente a la universidad pública, podríamos votar
a favor.

El punto 2 lo vamos a votar también a favor porque
estamos de acuerdo que las comunidades autónomas son pieza
fundamental en el ejercicio de las competencias, entre otras
la de sanidad, la de residencia de la tercera edad y también la
de educación. Me consta que desde el Estado se dotará a los
territorios de la financiación necesaria para que no sea la
universidad que soporte el gasto. Que no sea por nosotras que
este punto no sale.

Por último, el punto 3 no lo vamos a poder votar a favor
sencillamente porque el esfuerzo del sistema de becas, como
he dicho al inicio de mi intervención, es un hecho, no son
palabras ni son promesas, ni siquiera cabe ya en una propuesta
de un parlamento autonómico porque es una realidad patente
que se va a poner en marcha en el próximo curso y no veo
necesario decirle al ministerio dónde tienen que invertir lo
que ahorran, que lo inviertan donde sea necesario, pero que el
sistema de becas siga reforzándose como ya, por cierto, está
haciéndose, después de una etapa universitaria muy dura con
recortes y políticas liberales precisamente de vuestro partido.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula la Sra. Guasp, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Haré mi intervención desde el escaño. Gracias, presidente.
Mire, yo también desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos,
me quiero sumar a la reivindicación de la Sra. Riera, en cuanto
a nuestra disconformidad con la reforma educativa de la
ministra Celaá. El Gobierno central huye, una vez más, del
consenso y abraza la unilateralidad y el sesgo ideológico con
esta reforma.

Miren, después de la burla al Parlament del conseller
Martí March el pasado martes, en su comparecencia en pleno,
para hablar de la política universitaria frente a la COVID-19,
hoy tenemos que debatir justamente en esta comisión dos
PNL sobre esta materia. Y de verdad que el pasado martes
asistí perpleja a una comparecencia, donde el conseller March
utilizó esta tribuna para valorar una sentencia del Tribunal
Supremo que nada tenía que ver con el objeto de esta
comparecencia, y después, durante tres horas, no dio
información ni explicaciones ni respuestas ni soluciones a los
problemas que realmente preocupan a los alumnos de la UIB,
y sobre todo a los bachilleres que se enfrentan con gran
incertidumbre a las pruebas de acceso a la Universidad en dos
semanas, o un poco menos. No dio respuesta a las preguntas
sobren financiación y todo parapetándose detrás de la
autonomía universitaria. 

Seguimos sin conocer el plan de contingencia de la UIB,
los protocolos para la realización de los exámenes de
selectividad. Y de la comparecencia del conseller salimos, o
al menos salí yo, con muchísimas dudas y consideramos que
a los docentes les genera muchas dificultades a la hora
también de enfrentarse al nuevo curso o a los exámenes de
selectividad.

Miren, estoy convencida de que estaremos todos de
acuerdo en esta comisión en que una de las graves
consecuencias de la pandemia de la COVID-19 ha sido su
afectación al curso académico y también al curso
universitario.

Desde Ciudadanos hemos planteado en el Congreso la
necesidad de abrir un debate, pero abrirlo en el seno de la
mesa sectorial para armonizar las tasas de pago por acceder a
las pruebas de la EBAU, por ejemplo. También desde
Ciudadanos quiero mostrar nuestra voluntad de favorecer las
condiciones para que miles de universitarios cuyas familias
pudieran estar pasando por dificultades por causa de la crisis
de la COVID-19 puedan continuar sus carreras universitarias.

Por eso hoy apoyaremos la PNL, la propuesta que nos
plantea el Grupo Popular sobre los tres puntos y después pues
ya me referiré a la otra proposición no de ley. Gracias,
presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Guasp. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Mas, per un temps de cinc
minuts.
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EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, president, parlaré des d’aquí, des de l’escó. Bé, crec
que tots som conscients de la dificultat de les universitats,
dels centres educatius, de tot el món educatiu quant a fer front
a la crisi sanitària que ens duu conseqüències econòmiques. I
crec que tots som conscients que l’administració pública té
l’obligació de donar suport no només econòmic, però sobretot
econòmic en el cas de les universitats, a aquests organismes,
per poder-ne sortir.

Crec que la proposició del Grup Popular està més o manco
ben plantejada i nosaltres hi donarem suport, hi donarem
suport als tres punts perquè creiem també que és des de
l’empatia que s’aconsegueix la cohesió. Per tant, nosaltres
donarem suport a això. 

I crec que és molt important remarcar una altra vegada que
serà des del coneixement, des de l’ensenyament que podrem
diversificar l’economia i que podrem sortir amb més força
d’aquesta crisi que ens ve a sobre, que la patim ara, sanitària i
econòmica, i la que ens ve a sobre econòmica. Per tant, tot el
que sigui reforçar les universitats, reforçar l’ensenyament ens
va bé i tot el que sigui que el Govern espanyol aporti el que
pertoca al Govern de les Illes Balears i a les institucions de
les Illes Balears també ens va bé. Per tant, hi donarem suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Quiero empezar mi intervención
sumándome al rechazo a la Ley de educación que ha anunciado
la ministra Celaá. Una vez más nos encontramos ante el
rodillo de la izquierda, anunciar propuestas y consenso, y,
desgraciadamente, en el ámbito educativo, sigue brillando por
su ausencia ese gran pacto educativo que debería imperar para
que no haya leyes de educación cada legislatura o cada dos o
tres legislaturas. Si bien hay que decirlo, señores de la
izquierda, no se molesten con las leyes de educación cuando
gobierna el Partido Popular porque la filosofía que subyacía
en esas leyes también era de izquierdas. O sea que tampoco se
crean ustedes que ha cambiado mucho.

El problema está en querer aprobar leyes para incidir en la
ingeniería social que se pretende hacer a través de la
educación y la ley que apunta la Sra. Celaá va en ese sentido,
en hacer ingeniería social.

Dicho esto, centrándonos en la proposición no de ley del
Partido Popular, nos parece una proposición no de ley
acertada, nos parece una proposición no de ley que plantea una
serie de soluciones, las soluciones que no plantea la
Consejería de Educación, ni su consejero, el Sr. Martí March,

que cuando viene aquí, además de faltar al respecto a esta
cámara, pues no anuncia absolutamente nada, por eso nos
parecen medidas adecuadas para la situación excepcional
además que estamos viviendo como consecuencia de la crisis
del coronavirus.

Sólo un apunte, tanto en la exposición de motivos como en
algunas de las declaraciones que han hecho los portavoces que
me han precedido, y cuando se trata de este tema de las
universidades en el Congreso de los Diputados, pues se
muestra, una vez más, que un sistema educativo repartido en
17 autonomías, los temas universitarios también crean
universitarios de primera y de segunda, según esté en unas
comunidades o en otras. Por esto, nuestra reivindicación de
que la competencia de educación estuviera centralizada en el
Estado, para que todos tuvieran las mismas oportunidades y
acceso a las ayudas que, según y en función de qué comunidad
autónoma, van variando y sobre todo cuando, como dice el
punto segundo, hay que instar al Gobierno del Estado a
garantizar dotaciones suficientes, porque mucho nos
tememos, como ya ha ocurrido, que las dotaciones van
variando según la comunidad autónoma y esto es algo que no
debería suceder.

Por lo demás, insisto, daremos apoyo a los tres puntos de
la proposición no de ley. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Campos. Per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Pons, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Si m’ho permet, també intervindré
des del meu escó. Ens trobam en un moment complicat,
complicadíssim, de greu crisi econòmica i és imprescindible
per tant, rebaixar el cost de matriculació de graus
universitaris, per poder facilitar l’accés a aquest tipus
d’estudis als estudiants més vulnerables econòmicament, que,
per desgràcia, per al proper 2020-2021 seran molt més que en
anys anteriors.

Per altra banda, consideram que el Govern de l’Estat
aprova una mesura, però no dóna una alternativa econòmica
que sufragi la minva d’ingressos que patirà la Universitat en el
nostre cas, la de les Illes Balears. Recordam que la UIB
disposa d’un pressupost més que ajustat i que evidentment no
bastarà per cobrir ni les despeses derivades de la necessitat
d’adaptar les seves infraestructures i el seu sistema
d’ensenyament a les mesures de seguretat sanitàries
establertes pel Govern de l’Estat i de la nostra comunitat, ni
tampoc podrà assumir el cost de la rebaixa dels preus dels
crèdits a la matrícula de grau universitari. 

Per aquest motiu, entre d’altres, donarem suport a tots els
punts que es plantegen avui en aquesta proposició no de llei.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari Mixt té
la paraula el Sr. Castells, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. Bé,
nosaltres ja hem expressat en diverses ocasions des de què va
començar aquesta crisi, la nostra preocupació per tots els
temes de política universitària, ho vam poder fer a la
compareixença del conseller aquesta mateixa setmana. Jo crec
que és molt raonable el que es proposa a la proposició no de
llei, subscric tots els arguments que s’han expressat a favor i
crec que seria repetitiu reiterar-los. I per tant, em limitaré a
dir que votarem a favor.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Fernández, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tots i a totes, diputats i
diputades. A mi no me’n queda d’altra que començar la meva
intervenció i donar suport a la LOMLOE, em sum a les
paraules que ha dit la Sra. Santiago, la LOMLOE és més
necessària que mai per tal de donar resposta i solucions als
efectes perniciosos d’una llei com la LOMCE, que només la
varen defensar vostès i que varen aplicar no el rodillo, sinó el
rodillazo per tal d’aprovar-la.

Jo seré breu pel que fa aquesta PNL, Sra. Riera, ja li avanç
que evidentment, com sempre, hi ha matisos i hi poden haver
discrepàncies, però estam d’acord amb bona part dels punts i
amb la finalitat. I, per tant, per tal d’intentar generar el màxim
consens possible, fer que l’esforç extra perquè aquestes
iniciatives surtin endavant, ja li avanç que li donarem suport a
tots els punts.

Vam parlar durant un debat llarg el passat dimarts sobre la
situació de la Universitat. La COVID, com dèiem, ha mostrat
moltes febleses que té la Universitat i ara és més necessari
que mai donar resposta a les seves necessitats.

En aquesta PNL es parla que l’adaptació que ha de fer la
Universitat respecte d’aquesta nova situació i parlam de
logística per adaptar-se a les circumstàncies de seguretat,
parlam també de l’adaptació de la metodologia docent, de
recursos tecnològics, de la formació del professorat,
evidentment, això ha de venir de la mà de recursos i els
governs han de ser responsables i tenen aquesta
responsabilitat, per tal de dotar la Universitat de tots els
recursos i que aquesta no sigui una excusa per tal de minvar el
seu pressupost. I evidentment també parlam del sistema
presencial i semi-presencial. És a dir, crec que..., i el nostre

grup parlamentari ho ha defensat ja en reiterades ocasions, no
podem renunciar a la presencialitat de la Universitat, però
evidentment haurem de treballar en un sistema mixt, perquè
també aquest ens pot donar avantatges.

I respecte a la resta de punts, el segon i el tercer, com ja li
he dit, també li donarem suport. Nosaltres pensam que ha estat
encertat, ha estat encertada la mesura de davallar els preus
públics de les taxes universitàries. Però, com deia, això ha de
venir acompanyat per un esforç extra del govern per
compensar aquests recursos. I evidentment també estam
d’acord en el reforçament del sistema de beques que el
Govern de l’Estat, el govern de coalició ha començat a
encetar.

Per tant, donarem suport a tots els punts. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fernández. Té la paraula per contradiccions el
grup proposant per un temps de cinc minuts, té la paraula la
Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, el que vull és
manifestar l’agraïment als  grups que donen suport a la
proposta, al Grup VOX, a Ciutadans, a El Pi, a MÉS per
Mallorca, al Grup Mixt amb els representants de MÉS per
Menorca, al Partit Socialista i a la part que dóna suport la Sra.
Santiago del Grup Podem. Jo he dit abans que no volia
desprestigiar un ministre, que tenia un bon currículum, el que
deia és que pel seu comportament ell havia desprestigiat una
part de les seves actuacions com a ministre, i això no ens ho
podran negar, tot i que nosaltres entenem que és un ministre
del seu partit polític i que vostès n’han de defensar la seva part
positiva, lògicament, igual que nosaltres defensam els nostres. 

Però que és evident que ni s’ha reunit amb els sectors
afectats, que han protestat e ls  rectors, han protestat les
universitats i que ha introduït tot un seguit de mesures a un
moment que, tal vegada, no era necessàriament urgent, sinó
que ho ha fet per ventura per tapar aquella visió que estava
donant que era un ministre que estava amagat, que fins ara
anava un poc a l’ombra de la Sra. Celaá. Únicament era la
intenció, encara que les meves paraules de vegades són massa
vehements, així com també, tal vegada, ho són les seves, les de
la Sra. Santiago.

I quant a la Llei Wert, vostès saben tan bé com jo que era
una llei que establia un sistema flexible de preus, amb unes
forquilles de màxims i mínims que es podrien haver adoptat
uns preus mínims aquí a Balears per exemple, no s’han fet
durant cinc anys i vostès tampoc han protestat al seu conseller,
tot i que el Partit Popular per exemple va demanar abaixar
aquests preus a un 20 i a un 30% els preus dels graus i dels
màsters habilitats per a determinades carreres, per exercir
determinades professions i vostès no han protestat. Vull dir
que realment era un sistema flexible que donava possibilitat,
a més de protestar a fer actuacions que no s’han fet. Vostè
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protestava l’any 2012 en els carrers pel Sr. Wert, jo aquell
temps ja era funcionària de carrera i feia dos anys havia
protestat pels seus ministres, no pels meus que em varen
retallar un 7% el sou de la nòmina de tots els treballadors
públics de Balears i de tota Espanya, vostès ara donen suport,
supòs que vostès no existien, o si existien no governaven i
devien estar representants per aquells ministres que ens varen
retallar els sous als treballadors públics i això és una realitat
incontestable també.

En tot cas, jo l’únic que li dic és que agraesc el suport al
punt 2, nosaltres no podem modificar el punt 1 perquè vostès
pensin també que a les Balears no només..., vostès veuen
universitats i ja pensen en la cosa privada, el sector privat. No,
pensin, per exemple, que aquí hi ha la UNED, que la UNED
depèn del Govern de l’Estat i que la UNED té una seu
territorial aquí i els estudiants i els professors que hi ha allà
també tenen necessitat que hi hagi un protocol sanitari en els
seus estudis, vull dir que no me pensin només en acadèmies
privades, que al final també les sufraguen els estudiants i els
pares dels estudiants que tal vegada no han pogut accedir per
nota a la universitat pública, tots en coneixem, tal vegada han
anat a uns estudis privats a una acadèmia i els pares fan un
esforç per pagar-ho. I tots aquests mereixen també uns
protocols sanitaris. I per això no he posat nom d’universitats,
sinó en general les del territori de les Balears.

Per tant, jo deman que facin una reflexió. És una llàstima
que havent la generositat política d’altres grups de treure
endavant una proposta, per un problema d’un matís que vostè
pugui identificar ideològic queda enrere la possibilitat
d’aplicar protocols sanitaris a les universitats de tots els
estudiants de les nostres illes

En tot cas, estan en el seu dret legítim, faltaria més, de
votar a favor o  en contra o abstenir-se del que considerin, i
reiterar, no em vull estendre més perquè crec que ha quedat
ben clara la postura de tots, l’agraïment en general pel suport
que es dóna a la majoria de punts de la nostra proposta.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Entenc que accepta la votació per
punts de la PNL. Idò, acabat el debat, passam a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 8607/20. El secretari
procedeix...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Em permet, president? Perdoni, un segon, podem fer una
votació en bloc del punt 1 i 3, si no ha canviat la intenció de
vot, i després del 2. A no ser que manifestin el contrari, per
escurçar el temps.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, conforme, si no hi ha cap inconvenient,
demanaria si el punt 1 i 3 es poden aprovar per assentiment

perquè tots els portaveus han manifestat el seu suport, el
primer i el tercer.

D’acord, idò, demanam si el punt 2 s’aprova per
assentiment i passaríem a votar el primer i el tercer només en
una votació . Secretari, idò, procedeixi a fer la lectura dels
noms dels diputats  i diputades membres de la comissió per
votar el primer i el tercer punt.

EL SR. SECRETARI:

Gràcies, president. Sra. Helena Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Ares Fernández.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Patrícia Guasp.
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LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sí

EL SR. SECRETARI:

Sr. Joan Josep Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Joan Mascaró. Sí.

Sra. Maria Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Lina Pons.

(No se sent la resposta de la Sra. Pons i Salom)

EL SR. SECRETARI:

Sra. Glòria Pilar Santiago.

LA SRA SANTIAGO I CAMACHO:

No.

EL SR. SECRETARI:

Són 12 vots a favor i 1 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Es procedeix al recompte: quant al punt 2, ha
estat aprovat per unanimitat, i respecte del punt primer i tercer
han estat aprovats amb 12 vots a favor i 1 en contra.

En conseqüència, ha quedat aprovada la Proposició no de
llei RGE núm. 8607/20, relativa a les ajudes a les universitats
i adaptació d’infraestructures a noves mesures de seguretat i
fons per garantir la rebaixa dels crèdits universitaris.

2) Proposició no de llei RGE núm. 8817/20,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures per
protegir els i  les estudiants universitaris davant l es
conseqüències negatives de la COVID-19.

A continuació, passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 8817/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures per
protegir e ls  i les estudiants universitaris davant les
conseqüències negatives de la COVID-19. 

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

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Gràcies, president, bon dia de nou. Bé, tornam debatre una
iniciativa sobre política universitària, intentaré ser breu per no
repetir una altra vegada els arguments que durant el dimarts
horabaixa i avui ja hem tengut. 

Com dèiem abans, la crisi ha suposat, ha posat de relleu
moltes febleses que tenia i té la Universitat i és
responsabilitat nostra, dels poders públics, donar-li resposta.
Així i tot, aquesta iniciativa la vam presentar en el seu moment
i molts dels punts encara segueixen vigents, la seva necessitat,
una iniciativa en particular per tal de protegir els nostres
estudiants i les estudiants de les conseqüències negatives de
la COVID. Ja ho vàrem dir, hem de donar resposta a una
sortida d’aquesta crisi, hi ha diversos models, nosaltres
apostam per un model molt concret que és molt diferent a
aquest model que es va aplicar en altres moments que varen
suposar, com hem dit moltes vegades, l’expulsió  de milers
d’estudiants del sistema universitari.

Les conseqüències de la pandèmia han estat molt greus,
són imprevisibles i moltes famílies amb estudiants
universitaris tenen ara mateix la incertesa del seu futur més
immediat, de si podran accedir a la Universitat, de si es podran
mantenir en el sistema universitari. I ho és perquè
veritablement cursar estudis superiors suposa un esforç
econòmic molt important, ja no només parlam de pagar la
matrícula, parlam de material, parlam de transport, parlam de
residències. En definitiva, un esforç que si no fos per l’estat
del benestar, si no fos per l’administració  general no seria
possible  que  m o l t e s d’aquestes famílies que
socioeconòmicament són més humils poguessin accedir.

Per tant, és evident que el confinament ha tengut
conseqüències molt negatives pel que fa sobretot al rendiment
acadèmic dels i de les estudiants. Pensam sobre això i aquesta
és la reflexió que avui compartim entre tots i totes.

Evidentment, la situació de confinament, de més de dos
mesos confinats a casa, hi ha molts d’estudiants que la situació
a casa no és la més adient per tal de poder continuar els seus
estudis, hem hagut de canviar d’una modalitat cent per cent
presencial a una no presencial amb el cost en el rendiment que
això suposa, sense parlar també de diverses situacions que
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també han pogut afectar en el rendiment acadèmics dels
estudiants ja sigui perquè l’estudiant ha contret la malaltia,
perquè ha de cuidar d’un malalt, perquè hagi de cuidar d’un
dependent o perquè fins i tot hagi hagut de dedicar-se més a la
seva responsabilitat laboral o hauran de començar la seva
responsabilitat laboral perquè qualque membre de la seva
família ja no té aquest suport econòmic, o fins i tot,
evidentment, molts d’estudiants que en els mesos d’estiu han
de fer feina, durant el curs universitari, però també durant els
mesos d’estiu per tal de poder afrontar aquest cost econòmic.
I evidentment, hem d’evitar que aquestes conseqüències
impliquin que els universitaris i les universitàries, com dic, no
puguin accedir o no es puguin mantenir.

Per això nosaltres, per tal de donar una resposta immediata
i protegir aquests estudiants, presentam aquesta proposta que
ja avanç en primer lloc als diputats i a les diputades i al
president que el sisè i darrer punt els retiraríem; en aquest sisè
punt parlava de..., demanàvem un protocol específic per als i
les estudiants que havien hagut de tornar a casa seva, a la seva
residència en un primer moment, en un termini que pensàvem
tots i totes un estat d’alarma que seria de quinze dies, però que
s’ha allargat en el temps fins al proper dia 21 i que
evidentment era necessari establir mesures i protocols per tal
que els estudiants poguessin tornar als seus pisos i a les seves
residències, per tal de recuperar el seu material i afrontar el
final de curs perquè, evidentment, el curs acadèmic va canviar
la seva modalitat, però no va acabar i estan ara mateix
afrontant-se a aquestes avaluacions. Per tant, ara mateix, tenint
en compte que el proper dilluns ja acabarà l’estat d’alarma, és
extemporani i no té gaire sentit mantenir aquest punt.

Ara bé, per a la resta, parlam del sistema de beques.
Nosaltres celebram l’eliminació dels criteris acadèmics per
tal d’accedir a una beca, sempre hem defensat el caràcter
subjectiu, de dret subjectiu, d’una beca que estigui lligada als
criteris econòmics de les famílies i no als criteris acadèmics,
la filosofia de les beques és intentar que tothom, malgrat
vengui d’una casa rica o d’una casa pobre, pugui accedir als
estudis universitaris. Evidentment, si eliminam els criteris
acadèmics, com deim en el segon punt, també trobam lògic i
evident que no se sol·liciti la devolució de l’import de les
beques d’enguany perquè, com hem dit abans, el rendiment
acadèmic s’ha vist afectat i si el ministeri, com és el cas,
elimina els criteris acadèmics no té sentit que per a enguany
demani la devolució de les beques.

També aprofitam per incloure una reclamació de fa de
molt de temps, i és que s’ha de canviar el sistema de gestió de
les beques per tal d’evitar el seu cobrament amb massa retard.
Això implica un esforç molt gran, això no es farà en dos dies,
però trobam que ara és el moment, aprofitant aquest canvi del
sistema de beques, d’intentar canviar aquest fet i que part de
les quanties variables es puguin cobrar fins i tot en el mes
d’abril, maig del curs quan són corresponents al mateix curs
i el curs ha començat en el mes de setembre.

Dues iniciatives més respecte de les taxes universitàries.
Pensam que el Govern de les Illes Balears ha d’estudiar
conjuntament amb la UIB una manera d’intentar precisament

pal·liar els efectes negatius que pot suposar aquesta minva del
rendiment acadèmic i per tant de les condicions de
matriculació. Vostès saben que si es repeteix una assignatura
s’incrementa el preu d’aquesta en segones i successives
matrícules. El que proposam és suspendre aquest increment
gradual de segons i successives matricules pel que fa a les
assignatures cursades en aquest segon quadrimestre del curs
per a l’any que ve. I a més a més demanam també que s’estudiï
la possibilitat d’incrementar els terminis de fraccionament del
pagament de les matrícules. Fa, si no ho record malament, es
va incrementar el fraccionament de dos a tres pagaments; és
important també, com tenen altres universitats espanyoles i
altres comunitats autònomes, que s’estudiï poder ampliar
aquest fraccionament. 

L’objectiu és intentar facilitar tot el possible als estudiants
i a les famílies més humils i amb menys recursos una entrada
a la universitat, un manteniment a la universitat, però sobretot
un manteniment a la universitat en les mateixes condicions
que altres persones, perquè evidentment es pot mantenir a la
universitat però no amb les mateixes condicions si el teu
nivell socioeconòmic és més alt que el d’uns altres, això és
evident.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidente. En estos momentos en los que la
crisis económica va a perjudicar gravemente la economía de
Baleares, los gobiernos autonómicos tienen que mostrar la
sensibilidad de adaptarse a la realidad latente. Esta temporada
de verano se estima que muchísimas familias van a verse
perjudicadas por la falta de turismo, lo cual supondrá que
habrá menos recursos para ayudar a los estudiantes
universitarios.

Tras la pandemia se van a producir, como hemos venido
repitiendo, situaciones de desempleo e incertidumbre que van
a traer consecuencias muy graves para el bienestar de las
personas, lo cual sin lugar a dudas va a profundizar las
desigualdades sociales y de género. La administración -lo
venimos repitiendo muchísimo- tiene aquí un papel
fundamental, debe estar allí donde las familias no llegan para
evitar las circunstancias injustas que pueden darse debido a la
desigualdad de renta e ingresos familiares. Los gobiernos
además tienen la obligación de procurar la eficiencia y
eficacia de todos los servicios públicos, pero poniendo
especial cuidado en el ámbito sanitario y en el ámbito
educativo. Por eso es crucial que en estos momentos de
paralización de la economía se prevean y se tengan en cuenta
todas la realidades de las familias de las islas para poder
afirmar que no se deja efectivamente nadie atrás. 
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Es imprescindible en este sentido garantizar el derecho a
la educación, y que este siga siendo universal y equitativo.
Desde el Ministerio de Universidades a nivel estatal ya se han
tomado -las he comentado en la intervención anterior-
medidas históricas en lo que a becas y a tasas se refiere, pero
aun así, habiendo necesidad de que se simplifique el sistema
de solicitud y de concesión de becas, desde el Ministerio es
verdad que se está estudiando la posibilidad de agilizar el
trámite y la notificación de la concesión de beca para que los
estudiantes sepan con antelación si contarán o no con ese
dinero. Esperamos que así sea y por esto, en este sentido,
todas las iniciativas que estamos presentando y
particularmente esta.

Por otro lado, cuando un estudiante se matricula por
segunda vez, o por tercera, o en sucesivas matrículas en una
misma asignatura, todas las comunidades autónomas aplican
un precio público superior al de la primera matrícula. Para
calcular este nuevo precio  se multiplica el número de la
primera matrícula por unos coeficientes que no son iguales en
todas las comunidades; tanto en segunda, tercera, cuarta y
sucesivas matriculaciones Baleares aplica un coeficiente
multiplicador el más alto de todo el Estado. El aumento de
precios en segunda matrícula de asignatura se aplica tanto en
estudios de grado como en másteres habilitantes y no
habilitantes; así, mientras en comunidades como Cataluña se
aplica un coeficiente de un 1,2, en Galicia o en Aragón un 1,4,
el aumento en segunda matriculación de grado en Baleares se
aplica un 2,2. Estas circunstancias se han dado en Baleares, y
es responsabilidad del Govern, del Gobierno del Estado y del
Gobierno de la comunidad autónoma, atender las necesidades
y suplir las carencias para garantizar la igualdad de
oportunidades entre todos los alumnos y alumnas, no
suponiendo ninguna desigualdad en este sentido económico
entre las diferentes comunidades autónomas, y si bien cabe,
por lo menos uniformar de alguna manera los precios públicos
para que estudiar en cualquier comunidad autónoma, puestos
que estamos hablando de un derecho universal, no sea un
inconveniente.

Nosotras estaremos para defender la universidad pública
por su labor con el futuro de estas islas y de sus gentes. Se
necesita en este caso un pacto de todas las fuerzas para que los
acuerdos sean sostenibles a largo plazo, para crear estabilidad,
tan necesaria, y para que la innovación, la cultura, el
conocimiento y el desarrollo estén presentes en estas islas y
podamos todos y todas beneficiarnos.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Està dit pràcticament tot. L’anterior
proposició no de llei era una proposició feta, ja he dit, en

positiu i cercant la unanimitat, i anava dirigida a salvar, per dir-
ho de qualque manera, les institucions, i en aquest cas..., les
institucions, en aquest cas les universitats, i en aquest cas
parlam de l’alumnat, parlam d’aquest alumnat que se n’ha duit
un daltabaix gros, se n’ha duit un daltabaix gros com tota la
societat. Per tant facem allò impossible perquè el setembre el
màxim de gent segueixi matriculada a les universitats i
segueixi estudiant carreres universitàries. 

En aquest sentit va la proposició, va en el sentit aquest
d’anar a fer de la universitat un espai de recerca, un espai de
coneixement i un espai de millora, no només del coneixement
i la recerca, sinó de conducció cap a una economia millor i
més diversificada. Per tant facem que el màxim d’universitaris
es tornin matricular l’any que ve i pugui seguir els seus
estudis, tot i que sabem que socialment serà complicat perquè
el daltabaix, com deia, ha estat gros. Per tant facem allò
impossible i  facilitem al màxim aquestes matriculacions i
aquests estudis per a l’any que ve.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. En el torn de fixació de posicions, per
part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Riera,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, presidenta. Nosaltres des del Grup Parlamentari
Popular, en general, valoram positivament aquesta iniciativa.
Ens pareix que en relació amb els seus punts la majoria,
excepte el primer, són positius, que no es retornin les beques;
ja fa un parell de setmanes ho vàrem debatre en relació a
formació professional. O per exemple que es pugui fraccionar
el pagament de les matrícules, o que se solucionin els
problemes de gestió administrativa; o dels al·lots que havien
de tornar a recollir a les residències els llibres i els apunts,
que abans ja hem comentat que havia estat per ventura una
decisió un poc inaudita i, no ho sé, que el mateix ministre va
haver de rectificar perquè va ser un poc desafortunada, però,
com s’ha explicat, ja ha quedat un poc desmarcada a nivell
temporal. Però en tot cas en general són propostes positives
en tots els seus punts.

No obstant això, en el primer punt és l’únic en què no
estam d’acord i hi votarem en contra, i per això demanaré
votació separada del primer punt, per poder treure endavant els
altres amb el màxim consens, si els pareix, i em detendré a
explicar un poc la nostra postura en aquest primer punt.

Mirin, nosaltres pensam que és una decisió realment
desmotivadora, que elimina la cultura de l’esforç que el
sistema de concessió de beques i d’ajudes elimini la
possibilitat de valorar els mèrits dels estudiants. L’exigència
que va introduir el Partit Popular l’any 2012 era bastant
acceptada i moderada; exigia als nous estudiants una nota de
5,5 a l’EBAU, el que era la selectivitat, per a l’exempció de
taxes, o un 6,5 per als  components monetaris de la beca, i
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després uns requisits de rendiment similars en tots els cursos
successius. A partir d’ara bastarà un 5 per obtenir la beca
completa a l’inici dels estudis, i aprovar una part de les
assignatures per mantenir-la.

Encara que sembli una mesura raonable o equitativa no ho
és des del punt de vista objectiu, i més enllà de les
consideracions de vegades un poc populistes que es poden fer
de les coses crec que és important ser honest i dir la realitat.
Per finançar les universitats hi ha uns recursos públics
concrets, i la proposta d’aconseguir més beques a més
estudiants, encara que siguin de rendiment mediocre, suposa
deixar de concedir beques millor dotades, lògicament,
econòmicament als que han acreditat un esforç en el seu
resultat acadèmic i que han tengut un resultat acadèmica
raonable, i amb això el que feim és condemnar, i és així
perquè els recursos són els que són, condemnam estudiants de
bon rendiment a rebre una quantia insuficient de les seves
beques en benefici d’altres que potser a més no acabaran els
seus graus, perquè si feim una taula rasa a tots aquells que
simplement tenen el 5, el mínim, molts d’ells no acabaran grau
i potser hauran aconseguit beques que podrien haver anat
destinades a gent que s’ha esforçat, que ha millorat, i que
podrien ser persones brillants a la nostra societat.

És ver que tot té una cara i una creu i que pot parèixer, com
deia, més equitatiu i més just cap a l’accés universitari, però
crec que ens hem de plantejar aquestes qüestions, també, com
deia, de forma honesta.

I a més tot això jo entenc que potser des del Partit
Socialista o el partit de Podem, o nosaltres, que no tenim
potser una preparació com tocaria tenir un ministre, potser
se’ns escapa la realitat objectiva i econòmica que pugui anar
a aquestes qüestions, però és que resulta que el Sr. Castells, el
ministre Castells, precisament ha fet feina i és un professor
emèrit del campus de Berkeley a la Universitat de Califòrnia,
que precisament no és barata; la mateixa universitat calcula
que costa devers 20.000 dòlars l’any estudiar allà; té un
sistema federal i un altre estatal de beques, una part de beques
per l’esforç acadèmic i una altra part per recursos econòmics,
i totes dues són compatibles, al sistema de beques, i gràcies
a aquest sistema de beques compatibles, que a més s’exigeix
un excel·lent per tenir-la i un notable..., un excel·lent a la part
de mèrit i un notable a la part econòmica, de beca econòmica,
per tenir-la, és a dir, notes bastant altes, ha determinat que
aquesta universitat de Berkeley sigui la primera universitat
pública d’Estats Units. Les altres tres, senyors de Podemos o
Sra. Santiago, són privades, també ho hem de dir, no?, i és un
sistema basat en l’excel·lència, basat en el mèrit, basat en la
cultura de l’esforç, i tot això un ministre com el Sr. Castells,
que ho coneix perfectament, ho hauria de tenir en compte.

Per totes aquestes raons, tot i que nosaltres potser no hem
valorat a l’hora d’analitzar degudament aquest primer punt, de
donar suport, o vostès no han valorat donar suport a aquest
sistema basat únicament en rendiments econòmics i no en la
part de mèrit i d’esforç, vostès potser no ho han tengut en
compte però el ministre Castells ho hauria d’haver tengut en
compte, per la qual cosa consideram que ha estat incoherent

que ara plantegi un sistema de beques basat únicament en els
recursos i en les rendes baixes, i deixi de primar d’aquesta
manera la cultura de l’esforç i el suport a unes beques en
condicions, en suficients condicions, a totes aquelles
persones que s’esforcen o  que són persones brillants i que
poden ajudar a canviar el nostre sistema social, el nostre
sistema econòmic, i ser persones de gran vàlua en un futur.

Per això nosaltres votarem en contra del punt primer i
donarem suport a la resta de punts, a més en base a aquesta
unanimitat i consens, democràtic, no?, que hem manifestat
tots en aquest parlament en el dia d’avui.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula la Sra. Guasp, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Intervendré otra vez desde mi escaño.

Miren, nosotros valoramos positivamente la proposición
no de ley que hoy nos traen los grupos parlamentarios que
conforman el Gobierno, si bien en el punto número 1 tampoco
vamos a votar a favor, vamos a abstenernos hoy en este punto,
y daremos el voto favorable a los demás puntos de la
proposición no de ley.

Miren, desde Ciudadanos consideramos que en el contexto
actual deben flexibilizarse los criterios para otorgar ayudas y
becas; en eso estamos de acuerdo y también de acuerdo en que
se inste  a continuar incrementando su partida; por eso nos
vamos a abstener y no vamos a emitir un voto contrario. Si
bien es cierto que consideramos que se están mezclando
ayudas con becas, y las becas sí consideramos que deben tener
en cuenta el criterio del esfuerzo académico; otra cosa son las
ayudas y las rebajas de las tasas universitarias, porque desde
mi grupo parlamentario, siempre en aras a la igualdad de
oportunidades, mostramos nuestro apoyo, nuestra voluntad de
favorecer las condiciones para que los universitarios cuyas
familias pudieran estar pasando por dificultades a causa de la
crisis de la COVID-19, o anteriormente, pues puedan
continuar sus carreras universitarias. 

También nos preocupan las becas de movilidad y estancia
para la formación del profesorado universitario, que también
el ministro de Universidades quería eliminar antes del
coronavirus. 

A nosotros, también lo  hemos reiterado en varias
ocasiones, nos preocupa la infrafinanciación de la universidad;
por eso pedimos que la bajada de tasas o el aumento no
repercuta en los presupuestos de la universidad. Y he de
decirles que en cuanto a las tasas universitarias Ciudadanos
presentó una proposición no de ley en el mes de noviembre en
esta comisión con el objetivo de armonizar, de homogeneizar
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a la baja estas tasas universitarias, pero su habitual rodillo hizo
imposible que esta proposición no de ley saliera adelante, y
ahora aplauden la homogeneización de las tasas propuesta por
el ministro Castells.

Sin más reitero el apoyo a esta proposición no de ley
menos en el punto 1, que nos vamos a abstener. Muchas
gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Guasp. Por parte del Grupo
Parlamentario VOX-Actúa Baleares  té la paraula el Sr.
Campos, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. El Gobierno ha anunciado que la
concesión de las becas universitarias se hará en función de la
necesidad económica y no del mérito académico, y en el
punto 1 de esta proposición no de ley presentada por los
partidos de izquierda se nos pide que el Parlamento de las
Islas Baleares apoye este criterio del Gobierno de la nación.
Nuestro voto será contrario, y me voy a centrar en este punto.

Será contrario porque consideramos que es un gravísimo
error que incide en la pésima deriva que ha tomado la
educación pública a lo largo de los últimos años. Estamos ante
un nuevo desprecio a la meritocracia, la cultura del esfuerzo
y el necesario espíritu de superación. Regalar becas de estudio
tomando como referencia únicamente la renta, sin exigir a
cambio un rendimiento académico, incentiva la ley del
mínimo esfuerzo, degradando aún más la ya escasa calidad
educativa que registra España en comparación con los
estándares de la OCDE. 

No podemos caer, o no deberíamos caer, en la tentación
populista y demagógica de creer que rebajar la exigencia
académica es una apuesta por la igualdad y la justicia. Este
discurso tan progre lo que al final significa es desincentivar el
esfuerzo, abrir rebajas académicas permanentes y sobre todo
no reconocer el valor del esfuerzo y el trabajo. No es en
absoluto progresista que la sociedad esté asumiendo el
importe de honorarios académicos de quien no se esfuerce; de
hecho es también una corruptela social.

El igualitarismo navaja es regresión social y
universalización de la incompetencia. Es un paso más para
acercarnos a ese modelo que defiende la extrema izquierda de
Podemos: educación sin libros, sin exámenes..., o sea,
titulaciones para los lunes al sol e ingreso mínimo vital
permanente, y a vivir, que son dos días. Y todo eso lo pagarán
los pobres autónomos o pequeños empresarios, porque los
grandes ya se habrán ido a otros países, a quienes se les
exigirá subiendo los impuestos hasta la asfixia final. Este es
el modelo de éxito de la izquierda.

Nosotros creemos que el sistema de becas debería
garantizar el acceso a estudios de calidad a aquellos alumnos
que teniendo escasos recursos económicos presenten un buen

rendimiento académico, preferiblemente superior a la media.
Si el sistema se dedica a premiar la mediocridad se obtendrá
mediocridad. El Gobierno con esta medida nuevamente
pretende igualar por abajo, y como resultado el nivel educativo
en España, lejos de mejorar, empeorará.

La política de becas constituye y ha de constituir un pilar
básico para garantizar la igualdad de oportunidades, que nadie
que por su esfuerzo lo merezca y lo necesite por su situación
socioeconómica quede excluido en la realización de su
formación y estudios. Insisto, becas rotundamente sí, como
garantía de oportunidades; criterios: necesidad
socioeconómica y exigencia académica, nunca populismo
igualitarista.

¿Pero qué podemos esperar de un gobierno cuyo
presidente es doctor “cum fraude”? Poca cosa.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Campos. Per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Pons, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Intervendré des de l’escó. És
evident, ja s’ha dit, que la COVID-19 ha colpejat tots els
col·lectius en major o menor mesura; el col·lectiu
d’estudiants universitaris és també un grup també inclòs.

El Grup Parlamentari El Pi donarà suport a aquesta
proposició no de llei perquè hem d’estar al costat dels
universitaris perquè són el futur d’aquest terra, perquè hem
d’intentar per tots els mitjans i per tots els mitjans possibles
minimitzar els perjudicis  que el coronavirus els hagi pogut
causar. 

En una situació de crisi econòmica el Govern de l’Estat i
el Govern de les Illes han de facilitar l’accés, pensam, als
estudis universitaris, garantint el dret a l’educació. És
prioritari i fonamental, en un estat de dret com el nostre, però
voldríem fer una reflexió, tot i que també hi votarem a favor,
al punt 1 d’aquesta proposició no de llei, pensam que el tema
de beques i ajuts a l’estudi, estic d’acord amb algunes de les
afirmacions que s’han fet per alguns diputats i diputades en els
torns anteriors, és un tema molt complex, és ample, precisa
d’un debat que tracti aquesta matèria en el seu conjunt i de
forma acurada en tots els seus extrems. 

Vull dir que estam d’acord que la situació actual és una
situació extraordinària de greu crisi econòmica, sense
precedents, que pot justificar, en certa manera, la mesura
adoptada pel govern de l’Estat, d’eliminar els criteris
acadèmics de la convocatòria de beques, però, això sí, pensam
que aquesta mesura puntual, fruit d’una situació excepcional
ha de ser una mesura temporal, perquè no hem de perdre un
dels principals punts de vista que, pensam, que són

 



EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA / Núm. 22 / 18 de juny de 2020 355

fonamentals a l’educació, el valor de l’esforç, el mèrit,
l’excel·lència. Hem de continuar, per tant, premiant aquests
valors de l’esforç i l’excel·lència, per motivar els alumnes a
donar allò que tenen a dins, el millor d’ells mateixos. 

Volia fer aquesta precisió perquè consideram que és
important, que tal vegada, sinó, hauria de ser fruit d’un ampli
debat o d’una nova valoració, en cas que això s’allargàs en el
temps, però pensam que això és la mesura excepcional i, per
tant, li donarem suport. Estam d’acord amb la resta, també. 

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari Mixt té
la paraula el Sr. Castells, per un temps de cinc minuts. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Moltes gràcies, Sr. President. Jo voldria començar fent
una reflexió, aquests dies en què estem parlant tant de temes
de taxes universitàries, fent un advertiment, em sembla que
molts portaveus del (...) d’esquerra passen per alt: i és que la
política de preus universitaris baixos és una política
socialment regressiva, i m’han sentit bé, és a dir, la política de
preus universitaris baixos és una política socialment
regressiva, i això està amplíssimament estudiat, bàsicament
per què? Perquè a la universitat hi van els fills de les famílies
de rendes mitjanes i altes, bàsicament. 

En el nostre país, la totalitat dels estudiants universitaris
tenen una beca del 80% de l’import dels seus estudis, que és
més o menys la part de finançament públic de les matrícules
universitàries, aleshores, ho dic perquè, és clar, fer un discurs
d’allò més fàcil, per dir-ho així, de dir “universitat
gratuïta”...és molt fàcil de fer, és molt car, i a més a més és
socialment regressiu, perquè serveix per finançar, bàsicament,
les famílies amb rendes mitjanes i rendes altes.

Vol dir això que el meu grup està en contra d’haver-hi una
gran despesa pública per finançar els estudis universitaris? En
absolut, nosaltres estem totalment a favor que hi hagi una
subvenció pública important als estudis universitaris perquè
creiem que és important per al país afavorir que hi hagi una
part important de la població amb estudis universitaris, per
tant això s’ha d’incentivar!, tant si els usuaris de les
universitats són de rendes baixes, mitjanes o altes, això s’ha
d’incentivar. 

I, a més a més, creiem que és important que hi hagi un
sistema de beques per afavorir que les persones de rendes més
baixes puguin accedir perquè, evidentment, el cost d’estudiar
no només és el cost de la matrícula, sinó que és el cost de
viure dedicant-se a l’estudi, per tant, sense tenir una renda del
treball i, per tant, això té un cost i s’ha de compensar. 

Per tant, l’esquema: subvenció pública a la matrícula, més,
sistema de beques, nosaltres insistim que el suportam, però
tenim molt clar que tendir a la gratuïtat de la matrícula, és a

dir, anar promocionant cada vegada rebaixes més grans de les
taxes és com dir una mesura antiredistributiva o  de
redistribució inversa de la renda i, per tant, això crec que els
partits d’esquerra ho haurien de tenir clar, nosaltres, almenys,
li ho tenim.

Nosaltres creiem que, com deia, la política de beques ha
d’anar compensada a ajudar les persones amb rendes més
baixes, perquè les persones amb rendes mitjanes o  altes ja
estan també amplíssimament subvencionades per uns preus
públics que només cobreixen...que fan que l’estudiant només
hagi de pagar el 20% de la (...) universitària i, per tant, no ens
sembla malament que de forma puntual el Govern de l’Estat
hagi eliminat el criteri acadèmic. Nosaltres creiem que el
criteri que hi havia tampoc no és negatiu, perquè tampoc no
posava un llistó molt alt, però per assolir beca, nosaltres
creiem que sí, que un cop recuperada la normalitat, una mica
amb la línia del que crec que han dit doncs el portaveu d’El Pi
i també el portaveu de Ciutadans, aquest criteri acadèmic
s’hauria de reincorporar, bàsicament, perquè és un criteri
acadèmic baix, nosaltres estaríem en contra d’un criteri
acadèmic excloent, que fos excessivament alt, però que hi hagi
una certa promoció d’uns bons resultats acadèmics, per part
dels que són els beneficiaris de beca, sí que ens sembla una
política encertada. 

Però com que el punt 1 -que és el més polèmic d’aquesta
proposició no de llei- i ja simplement es refereix a la mesura
que prendrà el govern, que és puntual, i que és per a aquest cas
concret o aquesta situació concreta que vivim, nosaltres
donarem suport a la totalitat dels punts de la proposició.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Castells. Tenen la paraula per contradiccions
els grups proponents. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Fernández, per cinc minuts. 

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO: 

Sí, gràcies, president. Si m’ho permet, intervendré des del
meu escó. 

“Regalar becas”, Sr. Campos. És que sentir segons quines
afirmacions dins d’aquesta cambra, amb unes paraules que jo
crec que falten al respecte a milers d’estudiants i a milers de
famílies, que fan el seu esforç, i que, per les seves condicions,
necessiten aquesta ajuda de l’Estat, de l’estat del benestar per
tal de poder tenir les mateixes oportunitats! I crec que vostè
falta al respecte si fa això. 

No, hi ha un criteri que alguns portaveus de l’oposició han
convertit en quelcom amb què no estaríem d’acord, jo ho
respect, jo no crec en la universitat com un privilegi, les
beques i les ajudes a l’estudi hi són, precisament, no per ser
beques d’excel·lència, són una eina d’equitat, una eina
d’igualtat d’oportunitats; les beques són per garantir que
tothom tengui la mateixa oportunitat per tal d’accedir a la
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universitat. Independentment del seu nivell socioeconòmic, hi
són per això. Perquè són una materialització del dret a
l’educació. 

Mirin, vostès creuen de veritat que hi ha persones...que
totes les persones, que tots els estudiants universitaris,
estudien amb les mateixes condicions? No. Jo vaig estudiar la
meva carrera fent feina els quatre anys, i probablement molts
dels que estam aquí, igual. Entre d’altres raons, perquè ho
necessitava per tal de poder estudiar. Evidentment, jo no
estudii amb les mateixes condicions que una altra persona que,
afortunadament, es pot dedicar al cent per cent del seu temps
als seus estudis. I això, moltes vegades, segons si tens una
situació familiar i socioeconòmica molt complicada, afecta
directament al teu rendiment acadèmic, i aquest fet pot
suposar que no tenguis accés a unes beques, que no puguis
assumir el cost de la matrícula i d’altres criteris com ja hem
parlat durant aquesta sessió. 

Per tant, jo els dic: no hi estaríem d’acord. En aquest cas,
no parlam de premiar, no parlam de mèrits, parlam d’una eina
d’equitat i d’igualtat d’oportunitats. 

En tot cas, agrair el suport dels grups parlamentaris que
han manifestat que votaran a favor de tots e ls  punts i,
evidentment, Sr. President, acatam la votació separada, dels
punts. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO: 

No haremos intervención, gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias, Sra. Santiago. 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: 

No en farem ús, gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Mas. Entenc que no hi ha inconvenient en el
vot separat del punt 1 i de la resta de punts. Entenem que del
punt 2 al punt 5 -perquè el punt 6 està retirat-, es pot entendre
que s’aprova per unanimitat dels grups.

I, per tant, passaríem a votar el punt 1, que és el punt en què
hi ha diferents posicions, i el Sr. Secretari procedeixi a la

lectura dels noms dels diputats i diputades membres de la
comissió. 

EL SR. SECRETARI: 

Sí, president. Sra. Helena Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI: 

Sra. Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

No. 

EL SR. SECRETARI:

Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

No. 

EL SR. SECRETARI:

Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI:

Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Ares Fernández.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI:

Sra. Patrícia Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Abstenció.
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EL SR. SECRETARI:

Sr. Juan Manuel Lafuente. 

EL SR. LAFUENTE I MIR: 

No. 

EL SR. SECRETARI:

Sr. Joan Josep Mas.

EL SR. MAS I TUGORES: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI:

Sr. Joan Mascaró. Sí. 

Sra. Maria Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

No. 

EL SR. SECRETARI: 

Sra. Lina Pons.

LA SRA. PONS I SALOM: 

Sí.

EL SR. SECRETARI: 

Sra. Gloria Pilar Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI: 

Són: 8 vots a favor, 4 en contra i 1 abstenció. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies. En conseqüència, queda aprovada la proposició no
de llei RGE núm. 8817/20, relativa a mesures per protegir els
estudiants universitaris davant les conseqüències negatives de
la COVID-19. 

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